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 الملخص
 

وققد اعتبقرم مقن مقدن الاتقارام  ،المتجذرة في عمق  التقاري العربية  نمدينة غزة من أقدم المد    
لموقع قا الجررافقي ال قام، ممقا  لكثرة مقا تعاققع عهي قا مقن اتقارام تاريليقة عهقع مقر الع قور ن قرا  

 الاياة يعكسوالذي  الطابع المعماري ل ا في كل اقبة وفترة مرم عهي اساهم بشكل كبير في معالم 

والامامقام  أو المسقاجد البيقوم السقكنية لقلل مقن سقوا  والدينيقة، واالقت قادية والسياسقية االجتماعية
وققققد امقققل الطقققابع المعمقققاري لمدينقققة غقققزة لقققلل ، العامقققة مبقققانيواألسقققوا  وغيرهقققا مقققن ال والمقققدارس

العديققد مققن التكوينققام الجماليققة المميققزة وذام القيمققة الخنيققة والتاريليققة العاليققة والتققي الع ققور السققابقة 
تمققنج جمققال الم  ققر وتجسققد الدقققة العاليققة فققي  التققي تعتبققر الزلققار  مققن أهققم هققذت التكوينققام الخريققدة

 التشكيل وال نع أيتا .
    

 القديمققة األثريققة فققي البهققدة مبققانياللهتكوينققام الجماليققة فققي  تاهققيل  الدراسققة  تهققذ فقققد قققدمموعهيقق      
وذلك لمقا زلقرم بق  هقذت  ،العثمانيةالممهوكية و التي تعود إلع اقبة تاريلية ماددة وهي الاقبة  برزة

 التي تناولقمالمماثهة ، إتافة إلع أن الدراسام معماري األ يل والعنا ر المميزةالاقبة من الخن ال
   ير كافية مما أعطع الدراسة أهمية كبيرة.جدا  وغهذا الجانع في مدينة غزة مادودة 

 

تسهيط التقو  عهقع مقا تامهق  المبقاني األثريقة  في تاقي  أهداف ا وهيهذت الدراسة  مساهموقد     
لا ققة الزلققار  التققي  بمدينققة غققزة مققن تكوينققام جماليققة ذام القيمققة الخنيققة والاتققارية العاليققة جققدا  

استلدمم بشكل واتج في العديد من الواج قام الدالهيقة تعتبر من أهم وأجمل هذت التكوينام التي 
 .لهمباني األثريةواللارجية 

 

الدراسقققة جمقققع المعهومقققام مقققن العديقققد مقققن المراجقققع والم قققادر والوثقققا   التقققي تناولقققم  اعتمقققدم    
بعض المبققاني التققي تاتققوي عهققع تكوينققام لققدراسققة ميدانيققة وزيققارة  مواتققيع مشققاب ة ومققن ثققم عمققل

، والتركيقققز عهقققع عن قققر الزلقققار  بدراسقققة وأمقققاكن تواجقققدها ديقققدهاتاليقققتم مميقققزة  جماليقققة وعنا قققر
وطبيعقققة  ،تاهيقققل الواقققدام الزلرفيقققة المسقققتلدمة وطقققر  وأسقققاليع  قققنع ا تاهيهيقققة مخ قققهة يقققتم في قققا

أهميت ا والدور الذي تاقق  الزلقار   ا، والتركيز عهع في ول ا ص المواد الملتهخة التي استلدمم
 تكوينام الجمالية ولا ة الزلار .من ثم إ  ار الواقع الاالي لهدالل المباني، و 

 

 بل أو عشوا ية لم تكن المستلدمة الزلار  أنومن أهم النتا ج التي تو هم الي ا الدراسة     

المباني األثرية الممهوكية والعثمانية في البهدة القديمة برزة، زلار   في المستلدم النمطوأن  معنع
وفي نخس الوقم يامل السمام الر يسية ول ا ص وقواعد الزلار   زةهو نمط لاص بر

 .اجتماعية وقيم وتقاليد وعادام اجتماعية اياة تعكساإلسلمية و 



 ج

 

 اإلهداء
 
 

عهيق .  كان شاهدا   أووق ص يروي ا، تاري  كتب   أاداثلكل مكان ل و يت  التي يجسدها،     
كل من عاشوا هنا والقع كقل  إلع .األ يلالماتي  ةنأيقو الزمان، لنايا في  ساعةبين ثنايات تتيع 

 الرسقالةهقدي هقذت أتتخاعقل فيق  القروح مقع الجسقد.  آلقربق  وجمقال  لا قةلهمكان روح  أن أدركمن 
.  ودال هقفقك رمقوزت  وأاقاوللهروص فقي عمق  التقاري  اسقتعرض في قا جماليقام عنا قرت  ةفي مااول

 المستجهبة.... العمارة بثقافة اإبدال اولم وا الهعبث ب  المدنيةامتدم يد  هويةعن  ةبااث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د

 

 
 

 الشكر والتقدير
 
 
 

 أتقدم بجزيل الشكل
 بالذكر وألصالعمارة  قسم في الجامعة اإلسلمية في األفاتل أساتذتي جميع الع

 تاذي الخاتل الدكتور نادر النمرة...أس
 ...ذاھ اتعباثي المتو  انجاز في وساندني ساعدني من جميع الع

 … والدتي الرالية  ..العزيز والدي  ..وعا هتي  ديقاتي .. عون لي كان من الع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ه

 

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع الرقم
  ع المهلص 

 ج اإلهدا  
 د الشكر والتقدير 
 هق قا مة الماتويام 
 ز قا مة األشكال التوتياية وال ور األشكال 
 ل م تعريخيةم طهاا 

 1 اإلطار العام للدراسةالفصل األول:  1
 2 تم يد 1:1
 3  الدراسةأهمية  2:1
 3 الدراسة دا أه 3:1
 4 (ةالباثي)المشكهة  الدراسةموتوع  4:1
 4 الدراسةفرتيام  5:1
 5 الدراسةمن جية  6:1
 6 الدراسةم ادر  7:1
 6 دراسام سابقة 8:1
 8 هيكهية الباث 9:1
 9 البلدة القديمة بغزةمقدمة عن فصل الثاني: ال 2

 01 تم يد 1:2
 01 البهدة القديمة برزةنبذة تاريلية عن  2:2
 01 رزة عبر الع ورلهبهدة القديمة بالتطور التاريلي  3:2
 14 البهدة قديمة برزة ادودها وبوابات ا 4:2
 15 أايا  البهدة قديمة برزة 5:2
 17 وت نيخ ا هوكية والعثمانية القا مة في البهدة القديمة برزةالمباني األثرية المم 6:2
 31 أنواع المباني األثرية الممهوكية والعثمانية القا مة في البهدة القديمة برزة 7:2
 24 غزةالقديمة بة في البلد التكوينات الجمالية في المباني األثرية الفصل الثالث: 3

 43 تم يد 1:3
 43 الزلار  2:3
 44 األعمدة  3:3



 و

 

 46 المدالل 4:3
 48 والشبابيك الختاام 5:3
 51 القباع 6:3
 54 األقبية المتقاطعة 7:3
 54 العقود 8:3
 57 التشكيلم المعدنية 9:3

 61 تبهيطام األرتيةلا 301:
 24 الفصل الرابع: الزخارف في المباني األثرية المملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة 4

 63 تم يد 4:1
 63 تعري  الزلرفة 4:2
 64 نشأة الزلرفة 4:3
 65 اإلسلمية الزلار  4:4
 78 أنواع الوادام الزلرفية اإلسلمية 4:5
 84 الزلرفة عهع الاجر 4:6
 87 الزلار  الطر  المتبعة في  نع 4:7
 10 األدوام المستلدمة في  نع الزلار  4:8
 11 اللا ة في البهدة القديمة برزةزلار  المباني األثرية  4:9
 17 زلار  المباني األثرية العامة في البهدة القديمة برزة 4:10

 018 الفصل الخامس: الدراسة الميدانية 5
 011 تم يد 1:5
 011 جامع بن عثمان 2:5
 011 بيم عا هة ميلد 3:5

 032 النتائج والتوصيات: سادسالفصل ال 2
 037 النتا ج 1:6
 031 التو يام 2:6
 040 المراجع 3:6

 
 
 



 ز

 

 األشكالقائمة األشكال التوضيحية والصور 
 الصفحة الشكل الرقم

 الفصل الثاني: البلدة القديمة بغزة
 00 بعض الملّهخام األثرية التي المكتشخة في تل العجول (1:2شكل)
 01 موقع البهدة القديمة الاالي بالنسبة لتل العجول ووادي غزة (2:2شكل)
 03 اورس وبداية العمران بالقرع من وادي غزة طري  (3:2شكل)
 04 بعض اآلثار الخرعونية المكتشخة في مدينة غزة وما اول ا (4:2شكل)
 07 القديم الع ر اليوناني في  غزة (5:2شكل)
 08 الرومان في  ل غزة (6:2شكل)
 01 غزة في لريطة مأدبا باألردن (7:2شكل)
 11 المبكرة اإلسلمية الخترة في غزة (8:2شكل)
 11 ال هيبية والممهوكية الخترة في غزة (9:2شكل)
 13 العثماني الع د في غزة (10:2شكل)
 14 ملطط يوتج مواقع بوابام سور البهدة القديمة برزة (11:2شكل)
 15 ملطط يوتج أايا  البهدة القديمة برزة (12:2شكل)
 17 عهع أايا  البهدة القديمةتوزيع المباني األثرية  (13:2شكل)
 18 ت ني  المباني العامة واللا ة دالل البهدة القديمة برزة (14:2شكل)
 18 ت ني  المباني العامة واللا ة عهع األايا  (15:2شكل)
 11 لا ة وعامة دالل البهدة القديمة ةنماذج لمباني أثري (16:2شكل)
 11 ور دالل البهدة القديمةوالم ج لمستلدمةتوزيع المباني ا (17:2شكل)
 30 توزيع المباني المسكونة والم جورة عهع األايا  (18:2شكل)
 31 لا ة وعامة دالل البهدة القديمة ةنماذج لمباني أثري (19:2شكل)
 30 توزيع المباني األثرية التي لتعم لعمهيام الاخا  والترميم دالل البهدة القديمة برزة (20:2شكل)
 30 وزيع المباني األثرية التي لتعم لعمهيام الاخا  والترميم دالل األايا ت (21:2شكل)
 31 مرممة وغير مرممة دالل البهدة القديمة ةنماذج لمباني أثري (22:2شكل)
 33 بيم لعا هة الرلييني نموذج  لبيم سكني أثري باي الزيتون (23:2شكل)
 34 ل ريرة في اي الشجاعيةمسجد السم رقية نموذج ألاد المساجد ا (24:2)شكل
 35 سو  القيسارية باي الدرج (25:2)شكل
 36 امام السمرة باي الزيتون (26:2)شكل
 37 الزاوية األامدية باي الدرج (27:2)شكل
 38 سبيل الرفاعية باي الدرج (28:2)شكل
 38 سباط العهمي باي الدرج (29:2شكل)
 31 دة القديمة برزةنماذج لهكنا س األثرية في البه (30:2)شكل



 ح

 

 31 مدرسة البهدية باي الزيتون (31:2)شكل
 41 ق ر الباشا باي الدرج (32:2شكل)

 غزةالقديمة بة في البلد التكوينات الجمالية في المباني األثرية الفصل الثالث:
 43 نماذج لبعض الزلار  الموجودة في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (1:3شكل)

 44 استلدام األعمدة المنقولة في المباني األثرية (2:3ل)شك
 45 األشكال الملتهخة لألعمدة الموجودة في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (3:3شكل)
 45 في البهدة القديمة برزةنشا ية وجمالية إاستلدام األعمدة كعنا ر  (4:3شكل)
 46 باني األثرية في البهدة القديمة برزةنماذج المدالل البسيطة في الم (5:3شكل)
 47 نماذج المدالل المميزة في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (6:3شكل)
 48 نماذج المدالل في المباني األثرية العامة في البهدة القديمة برزة (7:3شكل)
 41 قديمة برزةفي المباني األثرية في البهدة الاللارجية نماذج الختاام  (8:3شكل)
 51 نماذج الختاام الدالهية في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (9:3شكل)
 50 نماذج القباع في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة ((10:3شكل
 50 القباع في جامع السيد هاشم في اي الدرج ((11:3شكل
 51 اللا ة في البهدة القديمة برزةنماذج القباع في المباني األثرية  (12:3شكل)
 53 توتيج منطق  االنتقال في القباع من اللارج (13:3شكل)
 53 توتيج منطق  االنتقال في القباع من الدالل (14:3شكل)
 54 أنواع األقبية المتقاطعة في المباني األثرية في البهدة القديمة بعزة (15:3شكل)
 55 اام بيم العهمي باي الدرجالعقد المستقيم يعهو فت (16:3شكل)
 55 العقد الدا ري في بيم آل السقا باي الشجاعية (17:3شكل)
 56 عقد موتور في مدلل بيم آل اتام باي الشجاعية (18:3شكل)
 56 عقد ملموس يعهو فتاام بيم آل القرم باي الدرج (19:3شكل)
 57 عقد أوغي في شبابيك بيم آل لسقا باي الشجاعية (20:3شكل)
 58 اديد الدرابزين في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (21:3شكل)
 51 نماذج اديد الاماية في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (22:3شكل)
 61 تشكيل معدني مزلر  في واج ة بيم موريس شايبر باي الزيتون (23:3شكل)
 60 لمباني األثريةفي البهدة القديمةأنواع التبهيطام األرتية في ا (24:3شكل)

 الفصل الرابع: الزخارف في المباني األثرية المملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة
 67 زلار  مسجد قبة ال لرة في القدس (1:4شكل)
 61 نموذج زلرفة مجردة من أاد النباتام الطبيعية في بيم آل الشوا باي الشجاعية (2:4شكل)
 71 نموذج زلرفة توتج لا ية البعد عن المسااام الخارغة في بيم آل البورنو باي الزيتون (3:4شكل)
 70 نموذج زلرفة توتج لا ية الاركة في بيم آل لولو باي الدرج (4:4شكل)
 70 زلرفة توتج لا ية االمتداد في دير كنيسة الروم اآلرثوزوكس باي الزيتون (5:4شكل)
 71 متناس  ياق  اإلتزان في بيم المزيني باي الزيتون تكوين زلرفي (6:4)شكل



 ط

 

 73 نماذج لزلار  اعتمدم عهع قاعدة التشعع من نقطة (7:4)شكل
 74 زلرفة في الجامع العمري باي الدرجفي اعتمدم عهع التشعع من لط  ةزلرف (8:4شكل)
 74 نماذج لزلار  اعتمدم عهع التمثال في البهدة القديمة برزة (9:4)شكل
 75 زلرفة تعتمد عهع قاعدة التبادل في م ذنة جامع السيد هاشم باي الدرج (01:4)شكل
 76 التكرار المتوالد عتمد عهعتزلرفة  (11:4)شكل
تكوين زلرفي هندسي من لطوط مستقيمة متقاطعة تعطي شكل معين مكرر في م ذنة الجامع  (12:4شكل)

 العمري باي الدرج
81 

 80 با  نجمية ذام ثمانية أطرا  في ق ر آل رتوان باي الدرج زلرفة من أط (13:4شكل)
 80 نموذج آلر لألطبا  النجمية لهزلار  في آل رتوان باي الدرج (14:4شكل)
 83 نماذج لزلار  ذام وادام نباتية (15:4شكل)
 84 نماذج من اللط الثهث المستلدم في المباني األثرية في البهدة القديمة برزة (16:4)شكل
 84 لتم الطررا  عهع واج ة سبيل الرفاعية باي الدرج  (17:4شكل)
 85 زلرفة من الاجر الرمهي في ق ر آل رتوان باي الدرج (18:4شكل)
 86 نماذج لزلار  منقوشة عهع الاجر الجيري (19:4شكل)
 86 نماذج لزلار  منقوشة عهع الاجر الرلام دالل البهدة القديمة (20:4شكل)
 87 نموذج لزلار  بطريقة النام عهع م ذنة جامع السيد هاشم باي الدرج (21:4)شكل
 88 أنواع المقرن ام (22:4شكل)
 81 نماذج ألنواع المقرن ام في البهدة القديمة برزة (23:4شكل)
 81 زلار  بطريقة التشبيك عهع واج ة سو  القيسارية باي الدرج (24:4شكل)
 11 في بيم العشي باي الدرجزلار  بطريقة التنزيل  (25:4)شكل
 10 زلار  بطريقة التشق  في أرتية امام السمرة باي الزيتون (26:4شكل)
 11 الشوا باي الشجاعية ألار  نباتية مناوتة فو  أعتاع شبابيك وأبواع بيم زل (27:4شكل)
 13 نماذج من الزلار  الدالهية في البهدة القديمة برزة (28:4شكل)
 14 زلرفة الميما  في البهدة القديمة برزة نماذج (29:4شكل)
 14 نماذج لزلار  القباع واألقبية المتقاطعة دالل البهدة القديمة برزة (30:4شكل)
 15 البورنو باي الزيتونآل مقرن ام عهع الواج ة الدالهية لبيم  (31:4شكل)
 15 نماذج لهمداميك المهونة دالل البهدة القديمة (32:4)شكل
 16 زلار  موزعة عشوا يا  عهع الواج ام الدالهية في بيم ج شان باي الزيتون (33:4)شكل
 16 زلار  مدلل بيم قنيطة في اي الشجاعية ((34:4شكل
 17 زلار  مدلل بيم تاهر باي الشجاعية (35:4شكل)
 11 نماذج لزلار  المااريع دالل الجوامع األثرية في البهدة القديمة (36:4)شكل
 011 زلرفة مدلل منبر السيد هاشم باي الدرج (37:4شكل)
 011 زلار  نباتية مناوتة عهع أاد جانبي درج منبر جامع المامكة البردبكية في اي الشجاعية (38:4)شكل
 010 سدة المنبر في الجامع العمري وفي جامع السيد هاشم باي الدرج (39:4)شكل
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 011 الدرج نماذج زلرفة م ذنة الجامع العمري باي (40:4)شكل
 011 تجاوي  غا رة مزلرفة تن ني بعقود عهع م ذنة جامع الماكمة باي الشجاعية (41:4)شكل
 013 نماذج لهزلار  التي تتبادل عهع أتلع الم ذنة (42:4)شكل
 013 نماذج لشرف  اآلذان في الجوامع األثرية في البهدة القديمة (43:4)شكل
 014 مباني العامة األثرية في البهدة القديمةنماذج لزلار  مدالل ال (44:4)شكل
 014 مدلل جامع ال خردمري في اي الشجاعية في البهدة القديمة (45:4)شكل
 015 مدلل الطاب  األول في ق ر الباشا باي الدرج (46:4شكل)
 016 نماذج زلار  متنوعة عهع الواج ام اللارجية لق ر الباشا في اي الدرج (47:4)شكل
 016 نماذج زلار  متنوعة عهع الواج ام الشرقية لسو  القيساري  في اي الدرج (48:4شكل)
زلار  ذام أطبا  نجمية هندسية مع وادام نباتية عهع الجانبين في الواج ة الرربية لهجامع  (49:4)شكل

 العمري باي الدرج
017 

 الفصل الخامس: الدراسة الميدانية
 000 بن عثمان من الداللبيم ال لة وأروقة جامع  (1:5شكل)
 000 مسقط أفقي يوتج فراغام الجامع من الدالل (2:5)شكل
 001 الروا  الرربي لهجامع من الدالل واللارج (3:5)شكل
 003 زلار  الماراع الر يسي لهجامع (4:5)شكل
 003 لواة كتابية تعهو الماراع الر يسي لهجامع (5:5)شكل
 004 بيم ال لة في الجامع الماراع الثانوي دالل (6:5)شكل
 004 الماراع اللارجي والزلار  التي ناتم عهي  (7:5)شكل
 005 المقرن ام لتزيين مدلل المنبر (8:5شكل)
 005 زلار  الواج ة الجنوبية الجانبية لهمنبر (9:5)شكل
 006 زلار  هندسية عهع الواج ة الجنوبية لهمبنر (10:5)شكل
 006 الشمالية المنبر زلار  الواج ة (11:5شكل)
 007 زلار  سدت المنبر والمقرن ام في زلرفة المثهثام الكروية (12:5)شكل
 008 م ذنة الجامع (13:5)شكل
 008 واج ة الجز  السخهي من الم ذنة (14:5)شكل
 001 التجاوي  المستطيهة الم متة عهع أتلع الجز  السخهي لهم ذنة (15:5شكل)
 011 تلع األربعة في الجز  السخهي من الم ذنةزلار  األ (16:5)شكل
 011 تجوي  م مم عهع األتلع األربعة من الجز  العهوي لهم ذنة (17:5)شكل
 011 زلار  األتلع الثمانية لهجز  العهوي لهم ذنة (18:5)شكل
 013 شرفة األذان أعهع م ذنة الجامع 19:5))شكل
 014 المدلل الر يسي لهجامع (20:5شكل)
 015 المدلل الثانوي لهجامع (21:5شكل)
 015 المقرن ام عهع الواج ة الر يسية لهجامع (22:5)شكل
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 016 الزلار  ال ندسية عهع الواج ة الر يسية لهجامع (23:5)شكل
 016 زلار  التشبيك عهع الواج ة الر يسية لهجامع ((24:5شكل
 017   هية الشرقية لهجامعزلار  الميما  المسننة عهع الواج ة الدال (25:5)شكل
 017 زلار  ميما  تعهو مدالل بيم ال لة (26:5)شكل
 018 زلار  المقرن ام أعهع الماراع اللارجي وأسخل المزاريع ((27:5شكل
 018 زلار  الختاام العهوية عهع الواج ة الر يسية (28:5)شكل
 011 مسقط أفقي يوتج فراغام بيم ميلد من الدالل (29:5)شكل
 031 زلرف  ذام وادام هندسية عهع الواج ة الشمالية الدالهية لبيم ميلد (30:5شكل)
 031 زلرف  ذام وادام نباتية عهع الواج ة الشمالية الدالهية لبيم ميلد (31:5)شكل
 030 زلرف  ذام وادام هندسية عهع الواج ة الشمالية الدالهية لبيم ميلد (32:5)شكل
 030 م وادام هندسية عهع الواج ة الدالهية إليوان لبيم ميلدزلرف  ذا (33:5)شكل
 030 زلرف  ذام وادام هندسية عهع الواج ة الدالهية  لبيم ميلد (34:5شكل)
 031 زلرفتين من وادام نباتية عهع الواج ة الدالهية لبيم ميلد (35:5)شكل
 031 يوان لبيم ميلدزلرف  ذام وادام نباتية عهع الواج ة الدالهية إل (36:5)شكل
 033 زلرف  ذام وادام نباتية عهع الواج ة الدالهية إليوان لبيم ميلد (37:5)شكل
 033 زلرف  ذام وادام هندسية عهع الواج ة الشرقية الدالهية لبيم ميلد (38:5)شكل
 034 زلرف  هندسية تعو عقد اإليوان عهع الواج ة الشرقية الدالهية لبيم ميلد (39:5)شكل
 034 زلرف  ذام وادام هندسية ونباتي  عهع الواج ة الجنوبية الدالهية لبيم ميلد (40:5شكل)
 034 زلار  منقولة عهع الواج ة الرربية الدالهية لبيم ميلد (41:5شكل)
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 :ةتعريفي مصطلحات
 

  :مية مقن بدايقة نشقر هو النتاج المعماري الذي   قر عهقع مقر الع قور اإلسقلالعمارة اإلسالمية
بققالخترة كققل ع ققر مققن الع ققور متققأثرة  ول ا  قق ا فققيالققدعوة اإلسققلمية، والتققي كققان ل ققا  ققخات ا 

 عوامل. ةبعدالتي سبقت ا و 
  :المبنع األثري هو ذلك البنا  القديم الذي ت  ر في  قيمة فنية وثقافية تعبر عقن المباني األثرية

وتنقسققم المبققاني األثريققة إلققع نققوعين  .تققاريلي هققامنتققاج ع ققرت، أو أن يكققون موقعققا  لاققدث قققومي 
المبققاني األثريققة والمبققاني التاريليققة وهققذا التقسققيم هققو الشققا ع فققي مع ققم البهققدان ايققث التخريقق  بققين 

هقام وهقو ققد  ا  المبنع األثري الذي يعبر عن قيمة فنية باد ذات ، وبين المبنع الذي شق د اقدثا  قوميق
 ب  لمرتبة األثر المعماري. )ميثا  فينيسيا(قيمة فنية ترتقي  عهع ال ياتوي

 :عهع التوالي بالاوا ط. واألامر األبيضذام الهون  اجريةمداميك ر ام من  أبلق 
 :االستقبال.  الةتطه  عهع  ةكهم  فارسي إيوان 
 :ةطرق أوداليز ومعناها ممر  أوداليج  الخارسية الكهمةمن  ألذم دهليز. 
 :ةين من العقود وغرفبين  خ الما ورة المسافة رواق. 
 :شارعين. نبيالمبنع يربط  أسخلممر  ساباط 
 الماراع. ن ايةفي  القبةن    المحراب: طاقية 
 مدلهين متقابهين وقد يعهوت مساكن.دكاكين ول   ةمبنع ب  عد :يساريةق 
 :القبهةفي اا ط  ةاني محراب. 
 :نتبر أي ارتخع.ا ةمن كهم مألوذمكان مرتخع لجهوس اللطيع بالجامع، وهو  المنبر 
 مقن  الكهمقة مقألوذةهقذت  أنالنوافقذ مقن اللقارج، ويقرجج  أمقامااجز من اللشع توتقع  :ةمشربي

العهيقا تققدم ب قا المشققروبام،  الطوابق فقي  الررفقةوهقي  ةمشقرب أوكهمق  مشقرع بمعنقع مكقان لهشقرع 
جز لتبقرد الشقرع لهق  هقذت الاقوا أوانقييتقعون  اكانو السكان  أنايث  ةمشربي ةوقد استعمهم كهم

 لتعرت ا له وا . نتيجة
 الطنخسة البساط، وجمع ا طنافس، والمق ود ب ا السروج الوثيرة.  :طنافس 
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 :تمهيد 1:1
تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة في تسليط الضوء على ما تحمله المباني األثرية التي تعود إلىى      

صىت تالفترة المملوكيىة والعثمانيىة التىي مىرت علىى البلىدة القديمىة بتىوة مى  تكوينىات جماليىة مميىوة اخ
المىىد  العربيىىة بهىىا وميوتهىىا بمومىىة وصىىورة معماريىىة فريىىدةا فقىىد اتسىىمت البلىىدة القديمىىة بتىىوة بسىىمات 

العناصىىىر والتكوينىىىات المعماريىىىة مىىىر إبقىىىاء الصىىىورة  مية المجىىىاورة مىىى  حيىىىن اسىىىتخدا  نفىىى وسىىىاإل
 الخاصة بها م  بي  جمير المد  المجاورة.

 

وعرضها وتوضىيحها هذه الدراسة على تحديد تلك التكوينات الجمالية والمعمارية  تركو وم  هنا    
تكىىوي  وعىىىري أهميتىىه ووايفتىىه داخىىىا المبىىاني األثريىىةا فىىىي  وتصىىنيفها وعمىىا دراسىىة تحليليىىىة لكىىا

محاولىىىة إلاهارهىىىا وعىىىري تلىىىك األهميىىىة فىىىي ايجىىىاد الطىىىابر المعمىىىار  المميىىىو الىىىذ  يجسىىىد الصىىىورة 
 الخاصة بمدينة غوة.

 

ت  خوا هذه الدراسة تقسي  البحن إلى أربر فصوا متسلسىلة لتسىتوفي أكبىر قىدر ممكى  مى  وقد    
الوصىىفية والتحليلىىة للتكوينىىات الجماليىىة الموجىىودة داخىىا المبىىاني األثريىىة التىىي تعىىود الىىى المعلومىىات 

 الفترة المملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بتوة.
 

لىىى رضىيات البحىن باإلضىافة إالدراسىة وأهىدافها والمشىىكلة البحثيىة وفتنىاوا أهميىة الفصىا األوا     
اولىت تى  عىري الدراسىات السىابقة التىي تنعتماد عليهىاا كىذلك منهجية البحن والمصادر الذ  ت  اال

عىىري وتحليىىا التكوينىىات الجماليىىة تىى  فيىىه قىىد أمىىا الفصىىا الثىىاني فمواضىىير مشىىابهة لهىىذه الدراسىىةا 
الموجىىىودة داخىىىا المبىىىاني األثريىىىة المملوكيىىىة والعثمانيىىىة فىىىي البلىىىدة القديمىىىة بتىىىوةا مىىىر توضىىىية القيمىىىة 

خىىىارف الىىىذ  هىىىو محىىىور التركيىىىو علىىىى عنصىىر الو  هت  فيىىىالفصىىىا الثالىىن فىىىة لكىىىا منهىىىاا أمىىىا الجماليىى
ضىافة إلىى باإلالوحىدات األساسىية المكونىة لهىاا  وتحليىا دراسىة الوخىارف تاريخيىا   تتمىالدراسة حين 
ت  فيىه اختيىار مبنىي  وجىودة فىي البلىدة القديمىة بتىوةا أمىا الفصىا الرابىر فىالوخىارف الم اعري وتحلي

لكية عامة واآلخر ذو ملكية خاصة ودراسة وتحليا الوخارف التي يحتويها عليه أثريي  أحدهما ذو م
 نهاية الدراسة. في ث  عري النتائج والتوصيات كا منها ومدى أهميتها داخا المباني األثريةا وم 
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   الدراسة:أهمية  2:1
المىورون الثقىافي سىلط الضىوء علىى مىا يحملىه ي تناوله م  موضوع ها ت ماب الدراسةتكم  أهمية    

 االمعمار  الذ  يعود إلى فترة الحك  المملوكي والعثماني لمدينة غوة م  مومة وقىي  جماليىة عاليىة
وتوثيقهىا ودراسىتها وتحليلهىا واالسىتفادة منهىاا بمىا يسىاه  بشىكا كبيىر فىي حفاهىا الوقوف عندها لو  

هىىىذا المجىىىاا كىىىذلك طىىىر  وحمايتهىىىا إضىىىافة إلىىىى تىىىوفير مرجىىىر متخصىىىي للبىىىاحثي  والمهتمىىىي  فىىىي 
 فادة م  هذه التكوينات الجمالية بطرق متعددة.التوصيات التي تدعو إلى الحفاا واالست

 

 :الدراسةأهداف  3:1
إ  جىىذور البلىىىدة القديمىىىة بتىىىوة العميقىىىة عبىىىر التىىاريا وتراثهىىىا المعمىىىار  العريىىىق يحتىىىا  إلىىىى بىىىذا     

اهاره بالشكا األفضا الذ  يستحقها مما يىدفعنا إلىى السىعي  الجهود الكبيرة للحفاا عليه وحمايته وا 
    :األهداف التاليةوالعما والدراسة والتحليا ووضر التوصيات للوصوا إلى 

بمىا تحملىه مى  فترة الحكى  المملىوكي والعثمىاني تأصيا العمارة القديمة لمدينة غوة في المساهمة  -
 .وتوثيقها وتحليلها م  خوا دراستهاتكوينات معمارية جمالية 

 إثىىىراء عمىىىارة إبىىراو عنصىىىر الوخىىىارف وخصائصىىه الفنيىىىة والحرفيىىىة والمعماريىىىة المميىىوة ودوره فىىىي -
 .والعثمانيفترة الحك  المملوكي  في مدينة غوة

 لى المشاكا واإلهماا الذ  تعاني منه التكوينات الجمالية في المباني األثرية.ع تسليط الضوء -
التكوينات الجمالية فىي المبىاني الوقوف عند األسباب التي ساهمت في إيجاد الفجوة الكبيرة بي   -

 .بمدينة غوةاألثرية في فترة الحك  المملوكي والعثماني وفي المباني الحديثة المعاصرة 
 المساهمة في توفير مرجر متخصي في هذا المجاا للباحثي  والمهتمي . -
 

وقد شملت هذه الدراسة المباني األثرية التي تعود إلى الفترة المملوكية العثمانيةة يةي مدينةة  ة ة 
 وذلك لألسباب التالية:

الحك  المملوكي والعثماني أ  معا  المباني األثرية التي ماوالت قائمة في مدينة غوة تعود لفترة  -
 مما يسها عملية البحن والتحليا.

أ  المباني التي تعىود إلىى الفتىرة المملوكيىة والعثمانيىة غنيىة جىدا  بالعناصىر والتكوينىات الجماليىة  -
 المميوة.

التشىىىابه الكبيىىىر بيىىىت الطىىىراو المعمىىىار  المملىىىوكي والعثمىىىاني الىىىى حىىىد يصىىىعب أحيانىىىا  يصىىىعب  -
 التفريق بينهما.
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 :(البحثيةمشكلة ال) الدراسةموضوع  4:1
وحضىىارية مىى  قىىي  جماليىىة وفنيىىة  تراثنىىا المعمىىار يحملىىه  توثيىىق مىىا تتمثىىا المشىىكلة البحثيىىة فىىي    

لبلىىدة ل ةوفريىىد ةخاصىى ةمعماريىى مومىىةتكوينىىات جماليىىة عديىىدة رسىىمت  مىى عاليىىة جىىدا ا ومىىا تميىىو بىىه 
والتي ل  تلقى الدراسة الوافية مى  قبىا سىواء مى  الناحيىة  العثمانيو  المملوكي توة فترة الحك بة القديم

إهمىىىاا تلىىىك التكوينىىىات الجماليىىىة فىىىي العديىىىد مىىى  العوامىىىا إلىىىى  تسىىىاهم حيىىىنا الشىىكلية أو الوايفيىىىة
التكوينىىات الجماليىىة وتسىىعى هىىذه الدراسىىة إلىىى تصىىنيف وتوثيىىق  غىىوةاة فىىي مدينىىة المعاصىىر  المبىىاني

 لها م  حين تكوينها والمواد والطرق المستخدمة في إنشاءها.والتركيو على دراسة الوخارف وتحلي

إ  المشىكلة البحثيىة محىىددة وتحتىا  إلىى تحليىىا عميىق والىىى فرضىيات بحثيىة دقيقىىة ليكىو  الحىىا     
 هو اإلجابة على السؤاا التالي:

يتةةرة ة  ةة ة يةةي تسةةمت بهةةا المبةةاني األثريةةة يةةي البلةةدة ال ديمةةمةةا هةةي التكوينةةات ال ماليةةة التةةي ا)
 (؟الحكم المملوكي والعثماني، وما هي العوامل التي ساهمت يي توا دها

 

 الدراسة:يرضيات  5:1
 يحتا  السؤاا السابق إلى أ  يتجوأ إلى األسئلة التالية: للدراسة تحديد الفرضية األساسية  
 ها هناك تكوينات جمالية واضحة في عمارة مدينة غوة فترة الحك  المملوكي والعثماني؟ -
ما هي أنواع وأشكاا التكوينات الجمالية في المباني األثرية التي تعود إلى نف  الفترة التاريخية  -

 في مدينة غوة؟
مومىىة العثمانيىىة منحىىت مدينىىة غىىوة المملوكيىىة و هىىا التكوينىىات والعناصىىر الجماليىىة فىىي العمىىارة  -

 ؟اوت بهتمي   ةخاصمعمارية 
المملوكيىىة عمىىارة الالتكوينىىات الجماليىىة فىىي هىىا هنىىاك عوامىىا سىىاهمت فىىي تشىىكيا وتواجىىد تلىىك  -

 ؟ةالعثمانيو 
الوخىىارف فىىي إضىىفاء المومىىة الجماليىىة علىىى العمىىارة فىىي مدينىىة  اوت بهىىمىىا هىىو الىىدور الىىذ  تمي ىى -

 غوة؟
 ما هي الوحدات األساسية التي تشكا تلك التكوينات الجمالية؟ -
مدينىة غىوة خىوا الفتىرات  ما هي األسباب التي ساعدت على اختفىاء تلىك التكوينىات مى  عمىارة -

 التاريخية الوحقة؟ 
ما هي المشاكا التي تعاني منها التكوينات الجمالية في المبىاني األثريىة بمدينىة غىوة فىي الوقىت  -

 الحالي؟
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ما هي التوصيات التي يمك  أ  تساه  في حفا التكوينات الجمالية في المباني األثرية وكيفيىة  -
 االستفادة منها؟

 

 :الدراسةمنه ية 6:1 
لتكوينىىات الجماليىىة التىىي اسىىتخدمت فىىي مدينىىة غىىوة اتعتمىىد الدراسىىة علىىى المىىنهج العلمىىي لتحليىىا     

العثمىىىىانيا والتطىىىىرق إلىىىىى العوامىىىىا واألسىىىىباب التىىىىي سىىىىاهمت فىىىىي تشىىىىكيلها و  المملىىىىوكي فتىىىىرة الحكىىىى 
  المبىىاني دراسىىة ميدانيىىة وويىىارة عىىدد مىىوعمىىا  اجمىىر البيانىىات وتحليلهىىاوتواجىىدهاا وذلىىك مىى  خىىوا 

للتكوينىىات  ا وعمىىا تحليىىا دقيىىقتشىىكيلها وتكوينهىىا المعمىىار التىىي تعىىود إلىىى تلىىك الفتىىرة وتختلىىف فىىي 
 ها ووحداتها األساسية وأهميتها.لكا مبنىا والتعمق في إيجاد أسباب تشكيل الجمالية

 ويت  ذلك م  خوا مجالي  رئيسيي :
 

 يلي: خالل مام من تالم ال األول: الدراسة النظرية للمشكلة وت 
جمر المعلومات النارية ع  التكوينات الجمالية والوخارف بشكا خاي وأنواعها واختوفها م      

كىىذلك البىىد فىىي البدايىىة مىى  التطىىرق إلىىى تىىاريا مدينىىة غىىوة القىىدي  والتتيىىرات العمرانيىىة  .مبنىىى آلخىىر
للمدينة خوا الفترات التاريخية السابقةا إضىافة إلىى معلومىات حىوا مىا تبقىى مى  مبىاني أثريىة تعىود 

ومىىىىدى  إلىىىىى الحقبىىىىة المملوكيىىىىة والعثمانيىىىىة فىىىىي مدينىىىىة غىىىىوة وتصىىىىنيفها مىىىى  حيىىىىن الوايفىىىىة والملكيىىىىة
 .افاة عليهاالمح

 

 كما يلي: ةالم ال الثاني: الدراسة الميدانية وتعتمد على ال يارات الميداني 
 توة وتعىود إلىى الحقبىةبة البلدة القديمفي اختيار مجموعة م  المباني األثرية التي ماوالت قائمة  -

 العثمانيةا وتختلف في تكويناتها وتشكيلها المعمار .المملوكية و 
سىترتكو عليهىا  الىذ  األسىا  المىادة هىذه لتشىكا التكوينىات الجماليىة وتوثيىق نمىاذ  مى  رسى  -

 .عملية التحليا
تشىىكيا التكوينىىات والعناصىىر الجماليىىة فىىي و  التىىي سىىاهمت فىىي وجىىود سىىباباألتحليىىا واسىىتنتا   -

 المباني المختارة.
 مفصا. تحليا األساسية والوحدات الوخرفية واألصوا الفنية للوخارفتحليا الوحدات  -
الواقىىىر الحىىىالي والمشىىىاكا التىىىي تعىىىاني منهىىىا التكوينىىىات الجماليىىىة وخاصىىىة الوخىىىارف فىىىي  توثيىىىق -

 المباني األثرية.
  .الخرو  بتوصيات تحقق أهداف الدراسة -
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 :الدراسةمصادر  7:1
 على مصادر عدة أهمها: لدراسةا عتمدت
 الويارات الميدانية -
 الشخصية المقابوت -
 والدوريات الكتب -
 العلمية المنشورة في مجوت محكمة األبحان -
 والتقارير المتخصصة المجوت -
 العلمية المؤتمرات -
 االنترنت المتخصصة مواقر -
 

 دراسات ساب ة 8:1
تناولىىىت تحليىىا العناصىىىر المعماريىىة فىىي المبىىىاني األثريىىة ودراسىىىات أخىىرى اهتمىىىت  هنىىاك دراسىىات   

بعنصر الوخارف الذ  يعتبر م  أه  التكوينىات الجماليىة فىي المبىاني األثريىة بشىكا عىا . وتط رقىت 
العديىىد مىى  األبحىىىان والدراسىىات إلىىىى التعمىىق فىىىي تحليىىا العناصىىىر المعماريىىة وتأثيرهىىىا علىىى الطىىىابر 

ولك  على مستوى مدينة غوة ال انت هناك بعي األبحان على مستوى فلسطي  ككا فكالمعمار . 
توجىىد دراسىىات مخصصىىة لتحليىىا التكوينىىات الجماليىىة فىىي المبىىاني األثريىىةا ودراسىىة أهميىىة دورهىىا فىىي 

ا وبالنسىبة لببحىان والدراسىات السىابقة ذات العوقىة بموضىوع وخاصة الوخارف المباني األثرية بتوة
 كالتالي:البحن فهي 

 

 "الحليات المعمارية يي ال صور العثمانية يي البلدة ال ديمة بنابلس "دراسة تحليلية 

  2212 – جامعة النجا  الوطنية بنابل  –هناد  سمير كنعا ا 
تناولىىىت هىىىذه الدراسىىىة الحليىىىات الوخرفيىىىة التىىىي اهىىىرت فىىىي الفتىىىرة العثمانيىىىة وبشىىىكا خىىىاي فىىىي     

القصور العثمانية في البلدة القديمة بمدينىة نىابل  كحالىة دراسىيةا حيىن أ  أغلىب المبىاني والقصىور 
الفتىرة  ا وخىوا هىذهبنيىت فىي الفتىرة العثمانيىة التي ال تواا قائمىة وشىاهدة علىى حضىارة تلىك المرحلىة

ومعامهىىىا تحتىىىو  علىىىى وخىىىارف  والمىىىدار  والخانىىىات وغيرهىىىااوالمسىىىاك  الخاصىىىة أنشىىىئت المسىىىاجد 
التطرق إلى هذا الموضوع خطوة مميوة لتحليا يعتبر حين معمارية مميوة تنوعت وتعددت أشكالهاا 
الحاجة ماسة والعما على توثيق تلك الوخارف حين ال تواا أنماط وأشكاا وأساليب الوخارف الفنية 

  لتوفير مراجر في هذا التخصي.
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على  تتناوا هذه الدراسة القصور العثمانية الموجودة في البلدة القديمة لمدينة نابل ا وتركوو     
 بعملية القيا  أجا م  تحديد ا القصور تلك في الموجودة الوخارف حين تناولت الدراسةا ثوثة قصور

 .لها والتحليا التوثيق
 

  ال خرية العربية مالية 
  .1111 االبهنسي اعفيف
تنىىاوا هىىىذا الكتىىىاب عناصىىىر الوخرفىىىة العربيىىىة فىىىي بىىود الشىىىا ا وذلىىىك مىىى  خىىىوا البيىىىت الشىىىامي     

بوخارفىىه الداخليىىة الحجريىىة والخوفيىىة الملونىىة والخشىىبيةا وذلىىك إلاهىىار أشىىكاا الفىى  الىىذ  يتعامىىا بىىه 
النىا  جميعىا ا ويعبىىر عى  ذوقهىى  ومفهىومه  للجمىىاا والفى ا ولىىي  االقتصىار علىىى التعريىف بأشىىكاا 

اهار إبداع الحرفيي  الذي  تركوا ا لوخرفة التي تعبر ع  عامة السلطا  وفخامة مقامه ومجلسها وا 
علىىى  عربيىىة دلىىيو  ت مجموعىىة مىى  الصىىور المىىأخوذة مىى  منشىى هىىذا التىىران الضىىخ . ويشىىما الكتىىاب 

 درة الفنا  الحرفي على اإلبداع.قمدى تتلتا ف  الوخرفة في حياة النا  ومدى 
 

 .عا  بشكا الوخارف حوا جد ا عامة كانت فقد األخرى الدراسات أما    
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة•

 الفصل الثاني
 مقدمة عن البلدة القديمة بغزة•

 الفصل الثالث
 التكوينات الجمالية في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة•

 الفصل الرابع
 الزخارف في المباني األثرية المملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة•

 الفصل الخامس
 الدراسة الميدانية•

 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات•
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 :تمهيد 1:2 

مةةا زالةة  و فقةةد كانةة  ةةةزة   لمدينةةة ةةةزة قصةةة تربطهةةا بكةةل عصةةر  وبكةةل حاةةارة مةةن الحاةةارا     
منطقةةة بةةذى علةةل مةةر التةةاري   وتنازعةة  عليهةةا واحتلتهةةا معدةةا القةةوا التةةي  ةةهدتها منطقةةة ال ةةر  

النصوص المصرية السبال  التاريخية  و  التي دخل فلسطينية ال المدن من أوائلغزة هي ف  األوسط
 القديمة تذكرها كمدينة رئيسية منذ أواسط العصر البرونزي.

 

بالعتيقةةةة ندةةةراه لقةةةدمها وعراقتهةةةا علةةةل مةةةر  بغةةةزة التةةةي تسةةةملة البلةةةدة القديمةةةسةةةيتناول هةةةذا الفصةةةل     
للبلةةدة القديمةةة  الكبيةةرة والحاةةارية التاريخيةةةاألهميةةة القيمةةة و  تلةة   بةةراز ويهةةدا الفصةةل  لةةل التةةاري  

 ةنبةةذسةةيتا خةةالل هةةذا الفصةةل عةةر  مةةن تةةرام معمةةاري ثقةةافي ةنةةي بةةداه  حيةةم  ابغةةزة ومةةا تحتويهةة
ة المختلفة وموقعها وتسميتها  وتوايح التطور والفترا  التاريخيت مل أهميتها  المدينةحول  ةخييتار 

القديمةة والمةداخل  البلةدةمنهةا   نةالتةي تكو   األحيةاء ةر  أياةاه وتةثثر  بهةا  وسةيتا التي مر  عليها 
الفصةةل تسةةليط الاةةوء علةةل ة  كةةذل  سةةيتا خةةالل هةةذا بلةةدالقديمةةة التةةي كةةان يحتويهةةا السةةور القةةديا لل

التةةي تواةةح  المختلفةةةالتةةي مةةا زالةة  قائمةةل فةةي البلةةدة القديمةةة أعةةدادها وتصةةنيفاتها  ةالمبةةاني األثريةة
 .ةبغز مباني األثرية في البلدة القديمة لالحالي لواقع ال

 

 :البلدة القديمة بغزةنبذة تاريخية عن  2:2

    واكتسةبعلةل مةر العصةور التاريخيةة الفلسةطينيةهةا المةدن مةن أكبةر وأغةزة ب القديمةة البلدةتعد     
من وقوعها علل الطري  التباري الساحلي القديا الذي يربط مصةر بفلسةطين وسةوريا وبةالد  أهميتها

عليل الفراعنة )طري  حورس(  وهةو الطرية  المةذكور فةي العهةد القةديا  أطل ما بين النهرين  والذي 
)فيةا  طري  البحةر هد اليوناني والروماني عرا الطري  باساالفلسطينيين  وفي الع  للباسا الطري  

 1 .(  أي الطري  البحريVia Marisمارس

 

  :التسميةأواًل: 
عليهةةا  واأطلقةة كنعةةانيالتةةي صةةارعتها  ففةةي العصةةر ال األمةةابتبةةديل  البلةةدة القديمةةةلقةةد تبةةدل اسةةا     

  أمةةا العةةرى فقةةد سةةموها ةةةزة ها ةةا )عزاتةةي( واآل ةةوريون)هزانةةي( والمصةةريون )ةةةازاتو( و)ةةةاداتو( 
نل ما  ودفن فيها خالل  حدا رحالتل أنسبة  لل بد النبي محمد صلل اهلل عليل وسلا  الذي يقال 

                                                 
1

 م.1996 القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،"وقطاعها غزة في واإلسالمية األثرية البنايات " ،عرفات سليم، المبيض 
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لعروبتهةةةا  واحتفدةةة  باسةةةمها العربةةةي الةةةذي تحملةةةل حتةةةل هةةةذا التةةةاري  تثكيةةةداه   التباريةةةة لةةةبالد ال ةةةاا
 1.وأصالتها

 

   :الموقعثانيًا: 
منذ عصور ما قبل الميالد  هل أن ث  أول  ةةز  ةينمد ةكثير من البدل حول مواع ون ث أثير    

  أا أنهةةا كانةة  ةال ةةمالية القريبةةة مةةن وادي ةةةز  ةتةةل العبةةول الواقعةةة علةةل التلةة ةمةةا أن ةةث  فةةي منطقةة
  2.تقع منذ أن  يد  لبناتها األولل في مواعها الحالي

 

والذي يعةود  لةل األلةا الثالثةة قبةل  ةةز  ةن وء لمدين ع أولالرأي األربح أن تل العبول هو موقو     
الميالد  فقد  يد أهالي ةزة القدماء أول قرا لها علل أرااي الرعي التابعة للوادي  وعاش السكان 

فةا  األثريةة المكت ةفة هنةا  علل زراعة الحبوى والصيد البري وصيد السةم   كمةا دلة  عليةل المخل  
أندةةةةر  -متحةةةةا روكفلةةةةر )المتحةةةةا الفلسةةةةطيني سةةةةابقاه( فةةةةي القةةةةدس والمعرواةةةةة حتةةةةل اليةةةةوا فةةةةي 

( التةي قةاا بهةا الاةابط ا1934-1931كذل  وبد أثناء التنقيبا  األثرية في األعواا ) .(1:2 كل)
 3.( أساساه وبقايا مباني وسورFilinders Peterieفي البيش الملكي فلندرزبتري )

  

 

 
 المكتشفة في تل العجولالخزفية والفخارية  فات األثرية(: بعض المخل  1:2شكل)

 http://www.fischer.praktikertjanst.se/default.asp?id=3111 المصدر:

 3.5تبعةةد عةةن البحةةر مسةةاحتها كيلةةومتر مربةةع   ةتلةةعلةةل فهةةو القديمةةة  للبلةةدةالحةةالي الموقةةع  مةةاأ   
 األمةةنالسةةتيفاء اةةوابط تالل مراكةةز لالسةةتيطان القةةديا فةةي اختيةةار الةة األسةةلوىمةةع  كيلةةومتراه  متم ةةياه 

 هنةا مةن  عن مستوا سطح البحر متر48 وترتفع هذه التلة حوالي   الحمايةتوفير أقصل دربا  و 

                                                 
1  

 والعلوم."، المنظمة العربية للتربية والثقافة ةغز ةمدين ةقصرشيد، هارون، "
2

 م 1987القاهرة – للكتاب العامة الهيئة ،"السكان وحضارة المكان خلود في دراسة – وقطاعها غزة"سليم، ، المبيض 
3 

 م.2007"، الطبعة األولى ةنابلس،الخليل،غز -مدن تروي تاريخهاتامر للتعليم المجتمعي، " ةمؤسس

http://www.fischer.praktikertjanst.se/default.asp?id=3111
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 الصةعود من لل بد ال  ليها الذاهى ألن )المدينة فو ( اليوا بعيد وحتل زمن ومنذ سكانها عليها أطل 

  1(.2:2)أندر  كل  -األربع بهاتها من للنادر بلياه  ذل  يبدو كما للمدينة ذاتها  يصلل تلها علل

 

ل بةةزءاه مةةن حةةي الةةدر  وبةةزءاه مةةن حةةي الزيتةةون  وقةةد ارتفةةع نتيبةةة أعمةةال موهةةذا الموقةةع كةةان ي ةة   
عادة البناء علل مر التاري  الطويل  فثصبح  مدينة فو  مدينة تكو ن طبقا  أثرية.  2الهدا وا 

 

 :ر التاريخي للبلدة القديمة بغزة عبر العصورالتطو   3:2
  التةي مةر   ةدالمتعةد   ةعلةل مةدار الحقةى التاريخية مارتهابتخطيطها وع ةر  البلدة القديمة بغز تطو      
كانة  حيةم   عةن األخةرا لما اختص  بل كل هذه الفتةرا  مةن عوامةل ميةز  كةل منهةا ةمواكب  بها

نمةا هةدا معالمهةا وبنةاء مدينة محطاه ألطماع الغزاة الذين  فةو  أخةرا. ةلةا يكفهةا االسةتيالء عليهةا  وا 
الفتةةرا  التةةي فيهةةا  يمكةةن تحديةةد  ةمعماريةةمةةا كتةةى فةةي تةةاري  المدينةةة ومةةا بقةةل مةةن معةةالا  ةوبمرابعةة

  :كالتالي ةمر  بها البلدة القديمة بغز 
 

 :ق.م(1200ق.م_3000) Canaanite Period فترة الكنعانيين 3:2:1
 اوحةةافدوا علةةل وبودهةةا وتركةةو  أسسةةوهامةةن سةةكن مدينةةة ةةةزة هةةا الكنعةةانيون  وهةةا الةةذين  أول  ن    

  لةةل بثنسةةابهاالةةذين يربعةةون  األوائةةلالكنعةةانيين هةةا مةةن العةةرى و   الطويةةلبصةةماتها علةةل تاريخيهةةا 

                                                 
1

 .م 1987القاهرة – للكتاب العامة الهيئة ،"السكان وحضارة المكان خلود في دراسة – وقطاعها غزة"سليم، المبيض، 
2 

 م.7002، األهلية للنشر والتوزيع، "غّزة هاشم عروس الشام وثغر المرابطين"شّراب، محمد،  

 

  

 لتل العجول ووادي غزة ةبالنسبالحالي (: موقع البلدة القديمة 2:2شكل )
 )بتصرا( ا. 1987القاهرة – للكتاى العامة الهيئة " السكان وحضارة المكان خلود في دراسة – وقطاعها غزةسليا " المبي  المصدر: 
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الةةةبالد حةةةوالي سةةةنة   لةةةلهبةةةرة الكنعةةةانيين مةةةن الموبةةةا  السةةةامية التةةةي اتخةةةذ  طريقهةةةا و   العمالقةةةة
و اإللةل الةذي يعبدون األصناا  ومن أصنامها )بعل( ومعناه الرى أو السيد  وه وكانوا  . .ا3000

  لل ال مس. اإللل )هبليوس(  ا تهر أيااه ا تهر في ةزة  و 
 

 بعةد العمةران علةل بدايةة وكانة   خاصةة أهميةة الكنعةانيين ةفةي فتةر  السةاحليحةورس  طري  احتل    

أندةر  - ةةزة وادي فةي الطبيعيةة سةتغالل للمدةاهرال لةل وموازيةةال ةاط   مةن قليلةة متةرا  كيلةو
 (.3:2 كل)

 

 البيو  بقايا تدلو   الاخمة األحبار وقطع البناء فن في ماهرين كانواو  مدن بناة الكنعانيون كان    

 ةير وهي بعااه  بعاها يلح  صغيرة مربعة كان  الكنعانيين منازل نبث المنقبون عليها عثر التي

 من عادة وتبنل البلدة سور خار  وتقاا بسيطة كان  الفقراء فمنازل واحد  طاب  من وتتثلا  منتدمة

 وبها منحوتة حبارة من السور داخل تبنل كان  فقد واألةنياء المل  منازل وأما منحوتة ةير حبارة

 الباحة صدر في والمدخل ةرا وس  أربع بين عددها يتراو  التي الغرا وحولها وسطها  في باحة

 النوافذ وأما للقمح  بمخزن مزودة البيو  وبع  بئر وسطها في وأحياناه  مبلطة كان  ما كثيراه  التي
 لمنع  بحائط محاطا السطح وكان الطري  علل يفتح كان وبعاها الباحة علل تطل الغالى فعلل

  1 .عليل يم ون الذين سقوط
                                                 

 ا.2000بالقاهرة  األزهر بامعة  "غزة لمدينة والعمراني المعماري الطابع "بعنوان مابستير رسالة حسن  عبد الكريا  محسن 1

 

  
 حورس وبداية العمران بالقرب من وادي غزة  طريق (:3:2)شكل

 . )بتصرا(ا0992-1102ها ا  ة  المخطط التفصيلي للبلدة القديمة ةز ةةز  بلدية المصدر:
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 :الفراعنةالمصريين فترة 2 :3:2
نها بوابة مصةر وحلقةة االتصةال بينهةا ن للفراعنة مع ةزة  ثن كبير  ذل  أليكو  أنمن الطبيعي     
فقةةةد اسةةةتوطنها  .وصةةةفها الفراعنةةةة بثنهةةةا )العاصةةةمة المصةةةرية فةةةي أر  كنعةةةان( ذل كةةة ين ال ةةةاا وبةةة

وقةةد عبةةر ةةةزة العديةةد مةةن ملةةو  مصةةر   تركةةوا لهبةةا  وعةةادا  وتقاليةةدالمصةةريون عبةةر األحقةةاى و 
  فما مل  من ملو  مصر فتح ال اا وبالد ما بين النهرينوفراعنتها   ما لفتحها أو لالنطال  منها ل

قاعدة ويحتلها ويتخذها ةزة أو )ةازاتو( كما كانوا يسمونها في مصر   ال وذكر فكر في ةزو سوريا
 لهبومل.

 

بر علةةل وقةةد كانةة  ةةةزة منةةذا  محاطةةة بثسةةوار حصةةينة عاليةةة وكانةة  أسةةوارها هةةذه مبنيةةة بةةاآل    
بالمدينةة ومةا حولهةا  فةي  ةالطريقة المثلوفة في مصر  كذل  تةا اكت ةاا العديةد مةن اآلثةار الفرعونية

ة واألقةةراط ا علةل العديةةد مةن األكفةةان الفخارية1973منطقةة تةةل العبةول التةةي عثةر فةةي حفائرهةا سةةنة 
 - والعقةةود الذهبيةةة والتماثيةةل العابيةةة والرخاميةةة واألوانةةي واألدوا  المصةةنوعة مةةن النحةةاس والرخةةاا

 1 .(4:2 كل ) أندر

    
 حولهاوما  ةغز  المكتشفة في مدينة ةالفرعونيبعض اآلثار (: 4:2)شكل

 ا. 1996القاهرة للكتاى  العامة المصرية الهيئة  وقطاعها" غزة في واإلسالمية األثرية "البناياتسليا   المبي   المصدر:

 :الهكسوس فترة3 :3:2
ةةزوها لمصةر  ثةا ةةزة التةي تقةاا علةل تةل العبةول قبةل )أو الملةو  الرعةاة(  الهكسةوساستوطن     

تمتعة  ةةزة فةي  ةةزة. فةي هةبط بعاةهاف مةن مصةر اوخربةو  أمةرهاةلبةوا علةل  أنبعةد   ليهةاربعةوا 
عهد الهكسوس بمنزلة متقدمة وكان  السفن ترسو علل  اطئها  وعندما انسةحى البحةر تكونة  فةي 

                                                 
 ا. 1996 القاهرة للكتاى  العامة المصرية الهيئة  وقطاعها" غزة في واإلسالمية األثرية "البناياتسليا   المبي   1
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فتكةةاه ذريعةةاه  تلةة  البقعةةة مسةةتنقعا  نمةة  فيهةةا بةةراثيا المالريةةا واألمةةرا  األخةةرا ففتكةة  بةةالغزيين 
 فااطروا  لل مغادرة ذل  المكان ونزحوا  لل المكان الذي تقاا عليل ةزة حالياه.

 

ةةةزة فةةي عهةةدها عةةامرة وكانةة  كةةان الهكسةةوس أول مةةن أدخةةل الخيةةل والعبةةال   لةةل فلسةةطين      
قةةاوا   وكةةان هةةذا السةةور متينةةاه ليحةةوالي خمسةةة أمتةةار وحولهةةا سةةور عراةةل متةةران ونصةةا وارتفاعةةل

يبتةةدع عنةةد بةةاى المدينةةة  متةةر 02كمةةا عثةةر أياةةا علةةل نفةة  طولةةل  .األمطةةار والعواصةةا ال ةةديدة
كارثةة أو هةا وينتهي في الخالء  ويدهر أنل حفر خصيصاه ليتمكن السكان من الفرار  ذا مةا ألمة  ب

أسةةةرة نةةةوا مصةةةنوعة مةةةن و   ميةةةاهومبةةةاري ةرفةةةة حمةةةاا رحبةةةة  فيةةةلقصةةةر كةةةان يوبةةةد  ذل كةةة  صةةةارح
وكنوز ثمينةة فةي أساور وخواتا علل حلل ذهبية  كذل  تا العثور بإتقان علل مستوا را .و الخ ى 

قبةةور الهكسةةوس دلةة  علةةل دربةةة قصةةوا مةةن التةةرا والثةةروة الباذخةةة   اةةافة  لةةل األوانةةي الفخاريةةة 
 1 قبور كثيرة فيها عداا ب رية.والنحاس 

 

 :غزة الفلسطينية4 :3:2
القةةرن الثةةاني ع ةةر  أواخةةرأقةةدا األسةةماء التةةي أطلقةة  علةةل فلسةةطين هةةي أر  كنعةةان  وفةةي   ن    
 أخةةةذ  وبعةةةد أن حةةةل التةةةدهور فةةةي بسةةةا الةةةدول الفرعونيةةةة  القةةةرن الحةةةادي ع ةةةر قبةةةل المةةةيالد وأول

ر ز حتةل مةن بعة  البة أو  اإليبيالصغرا ومن العالا  مسيا عوى بحرية لعلها باء  من ةرى 
االيطالية  تهابا السواحل السورية اللبنانيةة الفلسةطينية وتسةتقر فيهةا  وكةان هةذا ال ةعى الةذي سةمي 

وا ةتهروا بالتبةارة البريةة والبحريةة  ونبغةوا )بلس ( قد استقر في البزء البنةوبي مةن سةاحل فلسةطين 
يقيمةون  كةانوا)دابةون( الةذي  أكبرهةافي فنون الحرى  وكان  لها ديانة خاصة بها وهياكةل عديمةة 

وقةةد حةةارى الفلسةةطينيون الغةةزاة بنةةي  سةةرائيل طةةوياله وكةةان بيةةنها خصةةاا  لةةل االحتفةةاال  والطقةةوس.
دائةةةا  ومنعةةةوها مةةةن السةةةيطرة علةةةل المةةةدن الفلسةةةطينية  لةةةذا نبةةةد اإلسةةةرائيليين فةةةي أسةةةفارها يكرسةةةون 

تها ودعةواتها لهةا عبارا  اللعن وال ةتا والخةراى علةل الفلسةطينيين  ويخصةون ةةزة بةالكثير مةن لعنةا
 بالخراى وألهلها بال تا  واألمرا .

     
  وتثثروا بها لدربة لا انصهروا في سكانها العرى الكنعانيينو  اندمج الفلسطينيون مع أهل البالد    

 يعد باإلمكان تمييزها فثصبحوا  عباه واحداه يسكن الوطن الذي منحوه اسمها.
 

                                                 
   المندمة العربية للتربية والثقافة والعلوا.ة"غز  ةمدين ةقصر يد  هارون  " 1
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 :(ق.م 603-ق.م(734 األشوريينفترة 5 :3:2
يسةمونها  األ ةوريون  وكةان األولعلل ةزة في عهد ملكها )تةيغال  بةالزار(  األ وريونل لاستو     

التحةالا مةع مصةر   لةلحفيدةتها فةدفعها  أثةارممةا   البزيةة أهلهةا(  وقد فراوا علل ي)عزات منذا 
)سةةةربون( ببيو ةةةل البةةةرارة القائةةةد األ ةةةوري ثةةةا باءهةةةا  مصةةةر فرعةةةون  ليهةةةا  فعةةةاد األ ةةةورييناةةةد 

طلى حماية الفراعنةة. وسةربون هةو الةذي نقةل  ألنل .ا  720سر ملكها )حانون( عاا وأ فثخاعها
ودلة   .م ةور  لةلتدفع البزية بانتداا واسةتمرار  فثخذ فيها   األ وريينةزة  ووطد سلطة  أصناا

باء  ليهةا نبوخةذ نصةر وأعادهةا  لةل حديةرة المملكةة المصةرية بقةوة  ن .ا حي 609كذل  حتل عاا 
 السال .

 

 :ق.م(538 -ق.م603) يينبابلفترة ال6 :3:2
حكمةل فةي  أركةانيوطةد  أن)نبوخةذ نصةر(  وأراد .ا   603تحة  حكةا البةابليين عةاا  ةةز وقع      

العةرا  ثةا   لةلم ةاةبة  فسةباها  أقليةةلا يبد وسيلة ةير سبي اليهود الذين كانوا ي كلون ففلسطين 
كان  فلسطين فةي  ما  قبل ذل . مصر ولكنلعد لمهابمة خذ يستوأ   .ا 568ةزة عاا   للهبط 

العصر البابلي تتمتع باستقالل داخلي ولا تكن مستعمرة بابلية فقد كان  تدفع ما عليها من ارائى 
البابلية مدينة كبيرة  ةير أنها لةا تلعةى  لبابل  وتدير أمورها بنفسها وقد كان  ةزة في عهد السيطرة

 .دوراه كبيراه في السياسة الدولية
     

 :ق.م(332 -ق.م538) الفرسفترة 7 :3:2
قةاوا الغزيةون حيةم    .ا فةي عهةد ملكهةا قنبيةز 538عاا  ةةز علل  االستيالءتمكن الفرس من     

ائتلفةةوا مةةع الفةةرس وتعةةاونوا معهةةا فةةي الفةرس وتصةةدوا لهةةا ولةةا يراةةخوا لسةةلطانها ولكةةنها مةع الةةزمن 
 1موابهة الغزو الخاربي.

 

قبةل مثةابرين علةل رحلةة  ذلة  مةن يفعلةون كةانواواصل العرى ارتيادها لغزة فةي عهةد الفةرس  كمةا    
الصيا التي اعتادوا عليهةا عبةر السةنين  ودلة  فةي ندةرها المركةز الهةاا الةذي يةربط بزيةرة العةرى 

عمد الفرس  لل تقوية حةاميتها فةي ةةزة فبنةوا ق ةالقاه  .المتوسط األبي ببالد ال اا و واط  البحر 
كانةةةة  عراةةةةة للغةةةةزو وطمةةةةع  وذلةةةة  لخطةةةةورة موقةةةةع المدينةةةةة  التةةةةي هامةةةةاه  وزودوه بالبنةةةةد والعتةةةةاد

 الطامعين.
                                                 

   المندمة العربية للتربية والثقافة والعلوا.ة"غز  ةمدين ةقصر يد  هارون  "  1
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 :ق.م(65 -ق.م332) Greek period الفترة اليونانية 3:2:8
كانةةةة  ةةةةةزة ال تةةةةزال تحةةةة  سةةةةلطان الفةةةةرس عنةةةةدما توبةةةةل االسةةةةكندر المقةةةةدوني لمهابمتهةةةةا ولمةةةةا     

محاطةة بسةور مرتفةع لةا تةيثر فيةل   حيم كان  لمده  هريناستعص  عليل حاصرها حصاراه  ديداه 
مةن السةور  أعللبرباه كبيراه  فثقاااختيار نقطة اعيفة في السور   لل  لذا عمد نيقا  االسكندرمنب

نبنيقةةا   ولكةةن الغةةزيين دافعةةوا عةةن مةةدينتها خةةذ يرمةةي المدينةةة بالمأالحصةةار  و  مال عليةةل وواةةع 
  فةي كتفةةل االسةةكندر المقةدوني وبرحةةوه وأصةابواعلةل المقةةدونيين  ا الخنةةا واةيقو  ييثسةةواببسةالة ولةا 
 وأتةاالحةرى  مال  حاةر عةدداه مةنثف خةذ يسةتعد للبولةة الثانيةةأاالنسحاى مةن ةةزة  و   للمما دفعل 

علةةل ةةةزة  فةةتا هةةدا بانةةى مةةن السةةور ودخةةل المدينةةة  وبةةدأ الهبةةواحةةول المدينةةة   أقامةةلالبةةر  الةةذي 
بهةر االسةكندر بمةا ةنمةل منهةا  ذ وبةد  وكةان بلهةا مةن العةرى وقتةل مةنها عةدداه كبيةراه. بثهلهةا وفتة 

واللبةان فيها كنوز عديمة فيها الحلل والمبوهرا  ال تقدر بثمن كمةا وبةد كميةا  هائلةة مةن الطيةى 
والمرو والبخور وقد ةنمها بميعها  وأدر  قيمة ةزة الحربية والتبارية بعةد فتحهةا  فةاهتا بهةا كثيةراه  

عمارها وبناء بيوتها التي هدمتها الحةرى ومحاولةة  عادتهةا  لةل سةالا عزهةا واسةتدعل  فثمر بإعادة 
 عدد من اليونانيين ليسكنوها وسعل لت بيعها علل االختالط بثهلها.

 

 منهةا كةل رئيسةية بوابةا  وفي عهد اليونانيين دل  ةةزة مدينةة مسةتقلة يحةيط بهةا سةور لةل ثمانيةة    

 األنثيةدون  مينةاء المدينةة ةرى  مال الفترة هذه في وأن   . ليها يتبل التي المدينة بالموقع أو يسمل

 (.5:2 كل )أندر  –المنطقة هذه في صغير حاري لتبمع هنا  عالما  بثن الحفريا  دل  حيم

   
 القديم اليوناني العصر في غزة(: 5:2شكل )

 . )بتصرا(ا0992-1102ها ا  ة  المخطط التفصيلي للبلدة القديمة ةز ةةز  ةبلدي المصدر:
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 :(ق.م536-ق.م56 ) Roman and Byzantine period الرومانفترة  3:2:9
  الالةةذي هابمهةا ولةا يسةتطع فتحهةةا  اسةكندر بةابنوس الرومةاني فةةي وبةل صةلباه  وقفة  ةةزة موقفةاه     

بتةةدمير المدينةةة  كندر بةةابنوساا اسةةبعةةد عةةاا كامةةل مةةن القتةةال والحصةةار والهبمةةا  المتواليةةة  لةةذا قةة
بناءهةةةا وتعميرهةةةا   أعةةةادوالمةةةا وابهتةةةل بةةةل مةةةن مقاومةةةة وصةةةمود  ولكةةةن الرومةةةان  وتخريبهةةةا انتقامةةةاه 

ازدهر  فيها التبارة والعلوا والعمران وكان  عبادة و مستقلة في عهد يوليوس قيصر    دارةومنحوها 
سةة  الرومةةان نقةةوداه فيهةةا و  فلسةةفة أفالطةةون منت ةةرة فةةي مدارسةةها األوثةةان منت ةةرة فيهةةا  كمةةا كانةة  

  1وأقاموا فيها مصانع لس  هذه النقود.

 

 باألةلةى كانة  حيةم حاليها )البالخيةة( تدعل التي المنطقة في ةزة مدينة ةرى بحرية بلدة ن ث     

 منطقةة وبةين البحريةة المنطقةة بةين هةذه عمرانةي تبمةع وبود علل الحفريا  دل  كما للصيادين  قرية

 (.6:2 كل) أندر - القديمة األنثيدون
 

 
  الرومان في ظل (: غزة6:2شكل)

 . )بتصرا(ا0992-6102  المخطط التفصيلي للبلدة القديمة ةزه ها ا ةةز  ةبلدي المصدر:

 أحةد أراةيا  فةي دهةر  وقةد المدينةة  مركةز فةي الرئيسةي يقعةان والمعبةد التبةاري المركةز كةان    

 كةان وكذل  في الوسط  رئيسي وميدان المركز في مسقوفين محورين البيزنطي العصر من الفسيفساء

 علةل تدهةر كمةا  األخةرا المن ةت  الرومانيةة وبعة  عامةة ومبةاني رومةاني وحمامةا  مةدر  هنةا 

 سةورهاو  للمدينةة خارطةة أقةدا تعتبةر والتةي مثدبةا بةاألردن  فةي اكت ةافها تةا التةي أراةية الفسيفسةاء

                                                 
   المندمة العربية للتربية والثقافة والعلوا.ة"غز  ةمدين ةقصر يد  هارون  " 1
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 والميةدان الرئيسةي الرئيسةية والكنيسةة الرومةاني البيزنطةي والمسةر  باألعمةدة الرئيسي المحةاط وال ارع

 .(7:2 كل) أندر -ارتفاع من بثكثر والبيو 
 

 
 في خريطة مأدبا باألردن ةغز  (:7:2شكل)

  http://198.62.75.1/www1/ofm/mad/discussion/123discuss.htmlالمصدر:
 

 ةةوكة قويةة   لةةل حةةد مةةا و  .القةةرن الرابةةع المةةيالدي أواخةةرالوثنيةةة بطقوسةةها وعبادتهةةا حتةةل  دلةة     
المسةةيحية فةةي ةةةزة فةةي عهةةد األسةةقا )برفيريةةوس( الةةذي هةةدا معابةةد الةةوثنيين فةةي ةةةزة  وبنةةل كنيسةةة 

وأربعةين  ثنةيناوفقاه للخارطة التي أرسلتها  كما أرسل   فدوكسيةأ( التي نذرتها االمبرطورة ةفدوكسيأ)
وقةد بنية  فةي المكةان  عموداه من األعمدة الثمينة  وبالطةاه مةن الرخةاا السةتعمالها فةي بنةاء الكنيسةة 

الذي كان فيل معبد )مارنا( الوثني  ورصف  ساحتها بالحبارة التي أخذ  مةن المعبةد  وقةد اسةتغر  
 بناء الكنيسة خمس سنوا  تح    راا المهندس اإلنطاكي األصل روفينوس.

 

عةدد  ا األسةقا )مارقيةانوس( الةذي كةان أخةوه واليةاه علةل المدينةة  ف ةيد536ا تهر في ةزة عاا    
نةل أنل ةزي األصل ينتمي  لل أسرة كبيةرة  و أكبير من األبنية البميلة  ولقد كان من أسباى نباحل 

ن ةةث عةةدة أدرس فةةي المةةدارس دراسةةة عاليةةة  وقةةد أعةةاد بنةةاء سةةور ةةةزة وأاةةاا  ليةةل بعةة  األبةةرا  و 
 كنائس فيها.

 

الفلسةطينية بثمةان واطمئنةان  عاش المسيحيون في ةزة بعد الفتح اإلسالمي كما في سائر المدن     
 وقد ارب  ةزة أروع المثل في رو  التالا بين أبنائها عير بميع العصور.

 
 

http://198.62.75.1/www1/ofm/mad/discussion/123discuss.html
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 مEarly Islamic period (638– 1100:) فترة اإلسالم المبكرةغزة في  3:2:10
دلةة  ةةةزة وعبةةر قةةرون طويلةةة متالحقةةة علةةل اتصةةال بةةالعرى فةةي  ةةبل البزيةةرة العربيةةة  وكانةة      

القوافةةل تسةةير بةةين ال ةةاا والةةيمن فةةي رحلتةةي ال ةةتاء والصةةيا  وقةةد تةةوفي بةةد الرسةةول ها ةةا بةةن عبةةد 
قةرر أبةو بكةر الصةدي   الحبةاز ودفةن فةي ةةزة.  لةلمناا في الطري  وهو عائد بتبارتةل مةن ال ةاا 

ا ومقاتلةةة الةةروا  فبهةةز أربةةع بيةةوش وسةةيرها  لةةل ال ةةمال بعةةد أن عةةين لكةةل واحةةد مةةنها فةةتح ال ةةا
حق  العرى انتصارها في و . بند بهتل  فقد سلا أبو بكر فلسطين لعمر بن العاص في سبعة أالا

ا  634  ةباط مةن عةاا 4 الدميثةة( فمكةنها ذلة  مةن دخةول ةةزة يةوا البمعةة الواقةع  -معركةة )دائةن
  .لد دخلل العرى في فتوحها لفلسطينكان  ةزة أول بوبهذا الفتح 

 

 كانة  المدينةة حيةم مةن المينةاء اختفةاء العصةر هةذا فةي المدينةة هيكةل فةي الهامةة التغيةرا  ومةن    

 (.8:2 كل) أندر -السفن  القوافل وليس منذا  النقل في المتبعة الوسيلة
 

 

  المبكرة اإلسالمية الفترة في غزة :(8:2شكل)
 )بتصرا(. ا0992-1102ها ا  ة  المخطط التفصيلي للبلدة القديمة ةز ةةز  ةبلدي المصدر:

 :مCrusader period (1100- 1250) غزة والحروب الصليبية 3:2:11
 أن  ولةةا يحةةةاول الصةةةليبيون بقيةةةادة )بودفريةةةد( زة واحتلوهةةاةةةة  لةةةلا 1100تقةةدا الصةةةليبيون عةةاا     

حربيةاه  بعلوهةا مركةزاه نوا بها من الناحية العسكرية ولةا يا يعت  ولالتبارية السابقة أهميتهايربعوا لغزة 
  بل فالوا عليها الةداروا وهةي ديةر الةبلح حاليةاه كان  يومئذ مسورة وذا  موقع استراتيبي أنهارةا 

  .في اتباه مصر أمامياه  وبعلوها مخفراه 
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ا يمهةد لغةةزو عسةقالن بةدأ بإعةةادة 1149خةذ بلةدوين الثالةةم ملة  القةدس الصةةليبي فةي عةاا لمةا أو     
وبعد معركةة حطةين سوارها القديمة وبنل لها سور بديد كما  يد بها قلعة قوية. أتحصين ةزة فهدا 

ا 1258ا وبقيةةةادة صةةةال  الةةةدين األيةةةوبي عةةاد  ةةةةزة ألصةةةحابها المسةةةلمين  وفةةةي سةةةنة 1187عةةاا 
لعديمةةة وسةةقوط بغةةداد فةةي يةةد القائةةد المغةةولي ال ةةهير هوالكةةو  واسةةتمر المغةةول فةةي حةةدث  النكبةةة ا

زحفهةةا حتةةل بلغةة  بيو ةةها ةةةزة والخليةةل  وقتلةةوا الربةةال وسةةبوا النسةةاء واسةةتاقوا الموا ةةي واالةنةةاا 
 وخربوا القرا ونهبوا كما وقع تح  ايديها من أموال ومتاع.

 

ر ركةن الةدين بيبةرس قاصةداه ةةزة واسةتردادها مةن أيةدي قاا قطز بإرسال بيش عديا بقيادة األمية    
ا  وأصةبح  ةةزة تحة  1260المغول ومطاردتها  لةل أن دفةروا بهةا فةي معركةة عةين بةالو  عةاا 

 حكا الممالي . 
 

 :م(1517-م1250) Mameluk period غزة في عهد المماليك 3:2:12
عهةد المملةوكي محطةة يمةةر منهةا سةالطين الممالية  حينمةا كةانوا يريةدون الهبةةوا كانة  ةةزة فةي ال    

مصةر مةن ال ةاا  كمةا   لةلالعةودة  أو  األمةراءالمتمردين من  أوالمغول  أوالصليبيين  أعدائهاعلل 
  يريدون التوبل لزيارة بي  المقدس والحباز. كانواكان  مركزاه لهيالء السالطين حينما 

 

 والمةدارس والزوايةا كالمسةابد  الدينيةة المن ةت  بإقامةة وكةان االهتمةاا ةزة  بمدينة رانالعم وازدهر    

كالخانةةا   االقتصةةادية بةةالمراف  وعبةة  واألسةةبلة  باإلاةةافة الحمامةةا  والبيمارسةةتانا   والتكايةا
 ةةزة (المةيالدي ع ةر الرابةع القةرن فةي )*(بطوطةة ابن فيها قال حتل واألسوا   والقيساريا  والوكاال 

(*)*القلق ةندا وذكرهةا  )وا األسة حسةنة العمةارة  كثيةرة األقطةار  متسةعة
بنةد  مةن مدينةة ةةزة (بقولةل 

 .)وأسوا  وبيمارستانا  وزوايا ومدارس بوامع ذا  فلسطين

 

 لقةرون العاصةمة الفلسةطينية مركةز معهةا تبةوأ  المملوكيةة  الحقبةة فةي مبةدها أو  ةزة بلغ  هكذا    

 يعثةر مةا ةةزارة يواحل ما نفسها  وهذا ةزة علل أو دم   علل تعتمد مدينة القدس كان  عندما عدة

 .قديمة ةيوبيزنط ورومانية  سالمية نقود من بها
 
 
 .مغربي عربي رحالة وميرخ وقااي وفقيل بن بطوط  وهوعرا بإ محمد بن عبد اهلل بن محمد الطنبي )*(

 .ميرخ وميلا عربيأبو العباس  هاى الدين أحمد بن علي بن أحمد القلق ندا  )**( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 اج المالمح العمرانية لمدينة غزة في العهد المملوكي على النحو التالي:يمكن استنتو 
 نحةو ال ةر  ال ةباعية حةي مثةل مبا ةرة بالمدينةة ويتصةل السةور خةار  عمرانةي امتةداد أول دهور -

 .بنوباه  الزيتون حي وفي الغرى في زكريا ال ي  ومسبد السكني والتبمع
 ومتعربةة ومنحنيةة اةيقة وال ةوارع البةذى منةاط  باتبةاه المركةزي النداا العمراني االمتداد اتخاذ -

 (.9:2أندر  كل) –

 مثةل الحمامةا  من ةت  فدهةر  العمرانيةة النهاةة علةل أثةر السةكاني والتزايةد االقتصةادي الرخةاء -

 .1والزوايا والبيمارستانا  والمدارس اإلدارية والمباني والقصور والخانا  العامة

 

 

 الصليبية والمملوكية الفترة في غزة :(9:2شكل)
 )بتصرا(. ا0992-1102بلدية ةزة  المخطط التفصيلي للبلدة القديمة ةزة ها ا  المصدر:

 

 مOttoman period (1517-1916) غزة في عهد العثمانيين 3:2:13
والزوايةا  المسةابد فيهةا فثقةاموا ةةزة  مدينةة علةل العثمةانيون األتةرا  اسةتولل ا 1516عةاا فةي    

 ومةازال العديةد قةوتها  أو  فةي وهةا سةيطرتها مةن األولةل القةرون فةي القصور بداخلها وبنوا واألسوا  

تثثر  العمارة العثمانية بالعمارة البيزنطية ولكنها كان  أكثر سحراه وثةراء  فقةد  .اليوا حتل ماثاله  منها
اسةةتخدا الحبةةر الكلسةةي بكثةةرة والرخةةاا البيزنطةةي الةةذي اسةةتخدا فةةي األعمةةدة والزخةةارا  وبرعةةوا فةةي 

 استخداا البالط الملون في التزين.

                                                 
 ا.2000بالقاهرة  األزهر بامعة  "غزة لمدينة والعمراني المعماري الطابع "بعنوان مابستير رسالة حسن  عبد الكريا  محسن 1
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 والبريةد للبةر  المدينةة وسةط قديمةة حطةةم بنةاءفي البلدة القديمة بغزة  العمرانية متثرها مخر من كان  

 ةالبوسةط  ةارع ومةازال) البوسةطة) عليهةا أطلة  الع ةرين  القةرن وبدايةة ع ةر التاسةع أواخر القرن في
 .(10:2 كل)أندر  -القرن هذا في الستينا  أوائل في اندثارها بعد المدينة  وارع أها من

 
 العثماني العهد في (: غزة10:2شكل)

 . )بتصرا(ا0992-6102بلدية ةزة  المخطط التفصيلي للبلدة القديمة ةزة ها ا  المصدر:
 

 مةن وحر  العديةد بهدا فقاا عكا  لمدينة طريقل في وهو بونابر  نابليون ةزاها ا 1799عاا وفي    

 العثمانية. للسيطرة بعدها عاد  ثا مهزوما  عودتل عند خاصة وقلعتها مسابدها
 ا قام  في اةواحي مدينةة ةةزة البنوبيةة وال ةرقية1917_1916وبعد الفترة الواقعة بين عامي     

 دفاعةاه  المدينة دافعوا عن الذين األترا  وبين البريطانيين بقيادة الحلفاء بنود بين اارية معار  ثالم

 مقبةرة (في بميعاه  الحلفاء  قبروا بنود من بندي مالا خمسة من أكثر أثره علل قتل وببسالة مستميتاه 

  .البلح دير في أخرا ةزة  ومقبرة  مال في (اإلنبليز مقبرة) ةزة أهالي عليها ويطل ) األولل الحرى
 

 سةو   بةامع أو منهةا يةنج لةا بربةري بثسةلوى ةزة مدينة معدا الحلفاء أسطول دمر ذل  أثر وعلل    

 ا  1917 سنة بإصدارها وعد بلفور خانتها بريطانيا أن  ال لها العرى بع  مساعدة من الرةا وعلل

 التسيى أنواع بثقصل البريطاني األسود االنتداى دل في المدينة أوااع الفترة تل  في تدهور  حيم

 .االقتصادي والان  اإلداري
 ومن ذلك يمكن استنتاج المالمح العمرانية لمدينة غزة في العهد العثماني على النحو التالي:

 .الترابية واالستحكاما  المتاريس من سلسلةمحل السور  حل -

 لا يطرأ تطور عمراني بوهري كبير علل المدينة. -
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 فةي الدردريةة ومقبةرة التفةا  حي في  مااله  قمر بركة حتل لتصبح المدينة لحدود العمراني االمتداد -

 زيةادةو   ةرقاه  الكةاس بال ةباعية أبةو ومقبةرة بنوبةاه  الزيتةون حي في ال معة وبامع ال رقي ال مال

 . دونماه  377 بمساحة اإلسالا قبل عما المدينة مساحة

 .المحيطة والبساتين الخصبة الزراعية األرااي بع  البديد العمران تخلل -

 .القديا الميناء مواع في البحرية المواصال  حركة لتطوير بحري رصيا  قامة -

 . فريقيا وبنوى تركيا بين يربط المدينة  ر  المنطقة في حديد سكة خط أول دهور -

 .الحالية ةزه مدينة  وارع أها يعتبر والذي المختار عمر  ارع تثسيس -

 .مصغر مناخ وخل  البيئية الدروا لتالءا والمتعربة والمنحنية الايقة ال وارع -
 

 :حدودها وبواباتهابغزة  القديمةالبلدة  4:2

ولةل ثمانيةة أبةواى والتةي دهةر  موثقةة بخريطةة رسةم   ةبل دائةري سةور  للبلدة القديمةة بغةزةكان     
 :هي كالتالي   واألبواى الثمانية(11:2أندر  كل) -ا1887عاا 

 
 (: مخطط يوضح مواقع بوابات سور البلدة القديمة بغزة11:2شكل)

 )بتصرا( التراث المعماري بمدينة غزة""  المغني  نهاد المصدر:

 .البنوبي الغربي بالقرى من عسقولة حالياه ويقع في الطرا  :باب البحر -
 .بلدية ةزة الحاليوبالقرى من موقع   لل الغرى من التلل ويقع :باب ميماس -

 .اآلنبالقرى من مسبد ال ي  خالد كان يقع والذي  :باب البالخية -
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 بهة ال مال فقد كان لها بابان باسا واحد هو  أما    

يقةةع بةةالقرى مةةن  لوقوعةةل مقابةةل مدينةةة عسةةقالن فةةي بهةةة ال ةةمال وسةةمي بةةذل  :باااب عسااقالن -
  .مسبد السيد ها ا حالياه 

سةفح سةاقية السةدرة سةابقاه بةالقرى يحمةل نفةس االسةا  ويقةع عنةد خةر هو باى مو  باب عسقالن: -
 .من مدرسة صال  الدين

 .أبو العزا حالياه  قااالموابل لمدينة الخليل بالقرى من م بهة ال ر  ويقع في باب الخليل: -

 .بالقرى من الكمالية اآلن :المنطارباب  -

فةي اللغةة العربيةة القديمةة وأطلة  عليةل بةاى ديةر الةروا لموابهتةل بمعنةل البنةوى  :باب الداروم -
  1.الدروى وكان يقع بالقرى من مسبد ال معة الحالي البلح ثا سمي باى لمنطقة دير

 

 :بغزة ة القديمةالبلدأحياء  5:2

ا مةع بدايةة الحكةا العثمةاني  حيةم 1525غةزة عةاا القديمةة بة الحاليةة للبلةدت ةكيل األحيةاء اكتمل     
 .(12:2أندر  كل ) -األربعة أحياء التالية تكون نسمة  و  5886بلغ عدد السكان 

 
 وضح أحياء البلدة القديمة بغزة (: مخطط ي12:2شكل )

 )بتصرا(التراث المعماري بمدينة غزة"نهاد المغني  " المصدر:

                                                 
 ا. 1987القاهرة – للكتاى العامة الهيئة  السكان" وحضارة المكان خلود في دراسة – وقطاعها "غزة سليا    المبي  1
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 :المدينةة  ةالقديمةة  ويقةع فةو  تلة البلةدةكبةر وأقةدا حةي فةي وهةو أ :حاي الادرج )البرجيلياة( أواًل
عنةةد سةةفحها الغربةةي والةةل ال ةةمال مةةن  ةةارع عمةةر المختةةار ويمتةةد ةربةةاه حتةةل منطقةةة الفةةواخير 

الن ةةطة  وياةةا عةةدداه مةةن المبةةاني األثريةةة المعروفةةة كبةةامع  بثسةةواقلحاليةةاه. وعةةرا حةةي الةةدر  
 اةةةافة  لةةةي مبموعةةةة مةةةن  مل راةةةوانالسةةةيد ها ةةةا والبةةةامع العمةةةري ومقبةةةرة الغصةةةين وقصةةةر 

وسةةمي كةةذل  ألنةةل أعلةةل مةةن األرااةةي المبةةاورة لةةل  والةةذاهى  ليةةل  1 البيةةو  السةةكنية المميةةزة.
 2ي عر أنل يرتقي سلماه أو يصعد درباه.

 

 :ة  ويقةع  لةل البنةوى البلدة القديم أحياءأيااه من أقدا يعتبر حي الزيتون  :حي الزيتون ثانيًا
من  ارع عمر المختار. وسمل كذل  ل هرتل بزراعة الزيتون التي كان  تغطي بزأه البنةوبي  
وياةةةا الحةةةي عةةةدداه مةةةن المبةةةاني األثريةةةة الهامةةةة وأ ةةةهرها مسةةةبد كاتةةةى واليةةةة  وكنيسةةةة القةةةديس 

ويفصةل بةين حةي الزيتةون   3وحماا السمرة  ومدرسة البلدية  وبيو  سةكنية متعةددة.بيرفيريوس  
وحةةي الةةدر   ةةارع فسةةيح أن ةةثه بمةةال با ةةا خةةالل الحةةرى العالميةةة األولةةل وأعطةةاه اسةةمل  ولكةةن 

 ا أعطاه اسا )عمر المختار(.0911المبلس البلدي عاا 

 

 ن بةةن عثمةةان الكةةردي ال ةةهيد القائةةد  ةةباع الةةدي  لةةلسةةمي بةةذل  نسةةبة  :ثالثااًا: حااي الشااجاعية
خةةار  حةةدود  الكبيةةر ويقةةع هةةذا الحةةي  هةةة211سةةنة  حةةد المعةةار  مةةع الصةةليبيينالةةذي تةةوفي فةةي أ

 من حارتين: ويتثلا التلة القديمة 
 بقايةةا القبائةةل  لةةلالقديمةةة  وسةةمي  بةةذل  نسةةبة  ةوهةةي تقةةع بنةةوى  ةةر  التلةة حااارة التركمااان: -

 والمملوكي. األيوبيللتركمانية التي استوطنتل في العهد 
عليةل  أطلة ثةا القديمةة   ةتقع  مال حةارة التركمةان والةل ال ةمال ال ةرقي مةن التلة :األكرادحارة  -

 أي الحداثة. حي البديدة أخيراه 

 

 :وسةةمي بةةذل  نسةةبة  لةةل القديمةةة ةال ةةمال مبا ةةرة مةةن التلةة  لةةلوالةةذي يقةةع  :تفااا حااي ال رابعااًا  
  وكةةةانوا يلفدونةةةل فةةةي بعةةة  األحيةةةان )حةةةي أ ةةةبار التفةةةا  التةةةي كةةةان ي ةةةتهر الحةةةي بزراعتهةةةا

                                                 
 .ا 1987القاهرة – للكتاى العامة الهيئة  السكان" وحضارة المكان خلود في دراسة – وقطاعها "غزة سليا  المبي   1
 ا.7002  األهلية للن ر والتوزيع  "غز ة هاشم عروس الشام وثغر المرابطين" ر اى  محمد   2
 ا.7002  الطبعة األولل نابلس،الخليل،غزة" -"مدن تروي تاريخهاميسسل تامر للتعليا المبتمعي   3
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  ومةةن أهةةا المبةةاني األثريةةة فيةةل بةةامع ابةةن مةةروان  ومةةزار ال ةةي  ب ةةير  وبةةامع األيبكةةي ن(يالتفةة
 من حارتين: الحي تثلاالتي تا هدمل وبناء مخر بديد مكانل  وي

 كان  موقوفة وتزرع بالتفا .للداللة علل أن األر   :حكر التفا  -
 1مبا رة. ةنسبة ل هرة أبناء الحارة بدباةة البلود ويقع عند سطح التل حارة الدباغة: -

 

 :وتصنيفها غزةالقديمة ب ةالبلدفي القائمة  المملوكية والعثمانية المباني األثرية 6:2

عةةةدد المبةةةاني األثريةةةة التةةةي تعةةةود للفتةةةرة المملوكيةةةة والعثمانيةةةة والتةةةي مةةةا زالةةة  قائمةةةة داخةةةل البلةةةدة     
  تتةوزع علةل األحيةاء األربعةة للبلةدة مبنةل أثةري 171القديمة بمدينةة ةةزة حتةل يومنةا هةذا مةا يقةارى 
 التالي:ك ا ويمكن تصنيا هذه المباني عدة تصنيفالقديمة )الزيتون والدر  وال باعية والتفا ( 

 

 :التصنيف من حيث توزيعها على أحياء البلدة القديمة أواًل: 

تتةةوزع المبةةاني األثريةةة التةةي تعةةود الةةل الحقبةةة العثمانيةةة والمملوكيةةة فةةي البلةةدة القديمةةة بغةةزة علةةل    
% مةةةن مبمةةةوع المبةةةاني 11أي بنسةةةبة مبنةةةل  11أحياءهةةةا األربعةةةة  حيةةةم يوبةةةد فةةةي حةةةي الزيتةةةون 

ي أل نةمب 11%  وفةي حةي ال ةباعية يوبةد 19مبنةل أي بنسةبة  11األثرية  ويوبد في حي الةدر  
% من مبمةوع المبةاني األثريةة الموبةودة 2مبنل اي بنسبة  00%  وفي حي التفا  يوبد 11بنسبة 

 حياء.توزيع المباني األثرية داخل األ (13:2)في البلدة القديمة بغزة  ويواح ال كل 
     

 
 توزيع المباني األثرية على أحياء البلدة القديمة :(13:2شكل )

 الباحثة المصدر:

                                                 
 .ا 1987القاهرة – للكتاى العامة الهيئة  السكان" وحضارة المكان خلود في دراسة – وقطاعها "غزة سليا  المبي   1
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 :من حيث الملكيةتصنيف ال ثانيًا: 
ا المبةةاني األثريةةة داخةةل البلةةدة القديمةةة بغةةزة مةةن حيةةم الملكيةةة سةةواء كانةة  ملكيةةة خاصةةة تصةةن    

تمثةل الغالبيةة التةي و  والمقةابر الخاصةة التباريةةلبيو  السةكنية والمحةال  تعود  لل عائال  ةزية كا
  أو ملكيةةةةةة عامةةةةةة كالمسةةةةةابد والمةةةةةدارس والزوايةةةةةا واألسةةةةةبلة العدمةةةةةل مةةةةةن مبمةةةةةوع المبةةةةةاني األثريةةةةةة

مبنةةل خةةاص أي بنسةةبة  011ككةةل حيةةم يوبةةد بهةةا والحمامةةا  العامةةة  وتتةةوزع داخةةل البلةةدة القديمةةة 
% من مبموع المباني األثرية داخل البلدة القديمة بغزة  11مبنل عاا أي بنسبة  11%  ويوبد 11

 .(14:2)كما هو مواح في ال كل 
 

 
 بغزة تصنيف المباني العامة والخاصة داخل البلدة القديمة :(14:2شكل )

 الباحثة المصدر:

كةةذل  يمكةةن تصةةيا المبةةاني األثريةةة الخاصةةة والعامةةة علةةل كةةل حةةي مةةن أحيةةاء البلةةدة القديمةةة     
مبنةةل  72مبنةةل عةةاا  وفةةي حةةي الةةدر  يوبةةد  00مبنةةل خةةاص و 27حيةةم يوبةةد فةةي حةةي الزيتةةون 

مبنل عاا  وفي حي التفا   2مبنل خاص و 70مبنل عاا  وفي حي ال باعية يوبد  07خاص و
 .(15:2أندر  كل ) –نل عاا بم 4مبنل خاص و 2يوبد 

 
 على األحياء تصنيف المباني العامة والخاصة :(15:2شكل )

 الباحثة المصدر:
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 (ملكية خاصة) بي  القي اوي بحي الزيتون (ملكية عامة) بامع السيد ها ا بحي الدر 

 خاصة وعامة داخل البلدة القديمة ةنماذج لمباني أثري :(16:2شكل )
 الباحثة المصدر:

 :من حيث االستخدام تصنيفال ثالثًا: 
كةذل  يمكةن تصةنيا المبةةاني األثريةة فةي مدينةةة ةةزة القديمةة مةن حيةةم كونهةا مهبةورة ومتروكةةة     

دون أي اسةةتخداا أو مسةةتخدمة ومسةةتغلة لعةةدة أةةةرا  قةةد تكةةون للسةةكن أو اسةةتخداا عةةاا كالمسةةابد 
خدمة المبةاني المهبةورة والمسةت وزعوالمزارا  والزوايا واألسبلة واألسوا  والمراكةز الثقافيةة وةيرهةا  وتة

% مةةةن مبمةةةوع المبةةةاني 21أي بنسةةةبة مبنةةةل مسةةةتخدا  001حيةةةم يوبةةةد داخةةل مدينةةةة ةةةةزة القديمةةةة 
مةةن مبمةةوع  %12أي بنسةةبة  مبنةةل مهبةةور وةيةةر مسةةتخدا 27و  األثريةة داخةةل البلةةدة القديمةةة بغةةزة

 .(17:2  أندر  كل )المباني األثرية
 

 
 البلدة القديمةوالمهجور داخل  لمستخدمةتوزيع المباني ا :(17:2شكل )

 الباحثة المصدر:

ل كةةل حةةي مةةن أحيةةاء البلةةدة القديمةةة حةةي كةةذل  يمكةةن تصةةيا المبةةاني األثريةةة المسةةتخدمة علةة    
 07مبنل مستخدا و 72وفي حي الدر  يوبد مبنل ةير مستخدا   11مبنل مستخدا و 11الزيتون 
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مسةةتخدا  وفةةي حةةي مبنةةل ةيةةر  1مبنةةل مسةةتخدا و 71مبنةةل ةيةةر مسةةتخدا  وفةةي حةةي ال ةةباعية 
 .(18:2)أندر  كل –مبنل ةير مستخدا  5مبنل مستخدا و 2التفا  يوبد 

 

 
 على األحياءتوزيع المباني المسكونة والمهجورة  :(18:2شكل )

 الباحثة المصدر:
 

 

 

 
 بي   حيبر في حي الزيتون)مهبور( )مسكون(بي  المزيني في حي الزيتون

 خاصة وعامة داخل البلدة القديمة ةنماذج لمباني أثري :(19:2شكل )
 الباحثة المصدر:

 

 :يات الحفاظ والترميم التي خضعت لها المبانيملع من حيثتصنيف ال رابعًا: 
يمكةةن تصةةنيا المبةةاني األثريةةةة فةةي مدينةةة ةةةةزة القديمةةة حسةةى عمليةةةا  الحفةةاد والتةةرميا سةةةواء     

التةةي تمةة  مةةن قبةةل العديةةد مةةن الميسسةةا  التةةي تعمةةل فةةي مبةةال التةةرميا البزئةةي أو التةةرميا الكامةةل 
ارة السةةةياحة واآلثةةةار ومركةةةز عمةةةارة التةةةرام " يةةةوان" فةةةي كليةةةة الحفةةةاد والتةةةرميا  كةةةوزارة األوقةةةاا ووز 

% مةن مبمةوع المبةاني 11أي بنسةبة مبنةل أثةري  40ع افقد خالهندسة بالبامعة اإلسالمية بغزة  
لعمليةةا  الحفةةاد والتةةرميا بهةةدا المحافدةةة عليهةةا وحمايتهةةا قةةدر  بغةةزةاألثريةةة داخةةل البلةةدة القديمةةة 
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لا يتا  % من مبموع المباني األثرية12أي بنسبة  مبنل 070اإلمكان من الهدا واإلندثار  ويتبقل 
 .(20:2)أندر  كل  –براءا  وقائية لها  ي أالتدخل أو عمل 

 

 
 بغزة ة القديمةعمليات الحفاظ والترميم داخل البلدتوزيع المباني األثرية التي خضعت ل :(20:2شكل )

 الباحثة المصدر:

كةةل حةةي مةةن  كةذل  يمكةةن تصةةيا المبةةاني األثريةةة التةةي خاةةع  ألعمةةال الحفةةاد والتةةرميا علةةل    
 07مبنةل أثةري فةي حةي الزيتةون لعمليةا  الحفةاد والتةرميا  و 70أحياء البلةدة القديمةة حيةم خاةع 

اةع أي مةن المبةاني فةي حةي مبةاني فةي حةي ال ةباعية  فةي حةين لةا يخ 8مبنل فةي حةي الةدر   و
  .(21:2أندر  كل ) –والحفاد عمال الترميا أي من التفا  أل

    

التي تا الحفاد عليها ةير كافي ندراه لما تتعر  لل المبةاني األثريةة مةن ونالحد أن عدد المباني  
 أخطار مستمرة تهدد بقائها.

 

 
 األحياءتوزيع المباني األثرية التي خضعت لعمليات الحفاظ والترميم داخل  :(21:2شكل )

 الباحثة المصدر:
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 )ةير مرما( بحي التفا بامع بن مروان  )مرما( بي  العلمي بحي الدر 

 مرممة وغير مرممة داخل البلدة القديمة ةنماذج لمباني أثري :(22:2شكل )
 الباحثة المصدر:

 :ةبغز  القديمة البلدةفي  القائمة والعثمانية المملوكية األثريةالمباني  أنواع 7:2
المعمارية التي تميز  بها الفترة  تمثل المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة مخزناه زاخراه بالطرز    

حسةةةةى  هةةةةذه المبةةةاني المملوكيةةةة والعثمانيةةةةة والتةةةي تمثةةةةل حيةةةاة المبتمةةةةع الفلسةةةطيني الغةةةةزي  وتتنةةةوع
 خاصةةة ةمةةن المبةةاني هةةي مبةةاني سةةكني األكبةةرالعةةدد  أنالتةةي أن ةةث  مةةن أبلهةةا فةةنالحد  والوديفةةة

 تنوع  المباني علل النحو التالي:  لل  اافةاستخدم  للسكن  
 

 ملكيتهةا تعةود و  والمعي ةةالسةكن  ألةةرا استخدم   خاصةوهي مباني  :ةسكنيالبيوت أواًل: ال
 ةةعبان وعائلةةل ال ةةوا  أبةةو ةرماةةان وعائلةة أبةةو ةكعائلةةل الغاليينةةي وعائلةة األصةةل ةعةةائال  ةزيةة  لةةل

  .ةوةيرها من العائال  الغزي

 

وتتكون معدا البيو  األثرية من دهليز المدخل والفناء الداخلي الذي تلتا حولةل بميةع فراةةا     
اع البيةةةو  عةةةن تفةةةاألخةةةرا كغةةةرا النةةةوا واإليوانةةةا  والسةةةاللا والخةةةدما   وعةةةادة ال يتعةةةدا ار البيةةة  

 .(23:2)ندر  كل أ -طابقين أراي وأول
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 مخطط أفقي يواح الفراةا  المكونة للبي  األثري

  

 بحي الزيتوننموذج  لبيت سكني أثري  لعائلة الغاليينيبيت  :(23:2شكل )
 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

 

  :الفتةرة  لةلثةري بميعهةا تعةود أمسةبد  01سةوا  ةبغز  القديمة البلدةلا يتبقل في  المساجد:ثانيًا 
  وتنوعةة  العثمانيةةة الفتةةرة أوائةةل  لةةلمةةا عةةدا مسةةبد السةةيد ها ةةا بحةةي الةةدر  الةةذي يعةةود  المملوكيةةة

بحةةي ومسةةبد المحكمةةة البردبيكيةةة  بةةن عثمةةانكمسةةبد   البامعةةة الكبيةةرةالمسةةابد  نالمسةةابد مةةا بةةي
ومسةةةبد كاتةةةى واليةةةة بحةةةي الزيتةةةون والمسةةةبد العمةةةري ومسةةةبد السةةةيد ها ةةةا بحةةةي الةةةدر   ةال ةةةباعي
األحيةاء كمسةبد محمةد المغربةي ومسةبد داخةل  الصةغيرةوالمسةابد   ان بحةي التفةا ابن مةرو  ومسبد

ال ةي  خالةةد ومسةبد ال ةةي  ذكريةا بحةةي الةدر  ومسةةبد محمةود العبمةةي ومسةبد عثمةةان ق ةقار بحةةي 

 ايوا

 فناء

 ةةرف

 ةةرف

مطب   يوان
 



11 

 

وتتكةون بميةع المسةابد مةن الفنةاء  .ةالزيتون ومسبد الس  رقيل ومسةبد الدفردمةري بحةي ال ةباعي
يل األروقة خاصة في المسابد الكبيرة  وبي  الصالة المغل   اافة  لل الداخلي المك وا تطل عل

 .(24:2)ندر  كل أ - الخدما  الخاصة بكل مسبد
 

 
 مخطط أفقي يواح فراةا  المسبد

 

 

 

 
 ةفي حي الشجاعي الصغيرةالمساجد  حدنموذج أل ةمسجد الست رقي :(24:2)شكل 

 مركز  يوان )بتصرا(المصدر: 
 

  :يعتبر سو  القيسارية بحي الدر  نموذ  وااح لألسوا  المملوكية وهةو السةو   األسواق:ثالثًا
الوحيةةد الةةذي مةةا زال قةةائا فةةي البلةةدة القديمةةة ويسةةتخدا حاليةةاه كسةةو  للةةذهى  وهةةو مالصةة  للبةةامع 

ا دةروا هندسةياه يالئةالحقيقة نمطاه عمرانياه و مثل في القيسارية تو البنوبية  لعمري الكبير من البهة ا
غةةةرى بهةةةا فتحةةةا  تمتةةةد مةةةن ال ةةةر  لل طةةةل باألقبيةةةةغتكةةةون مةةةن ممةةةر متالبحةةةر المتوسةةةط المناخيةةةة و 

متراصةة بةالقرى مةن بعاةها الةبع  علةل  وتطل علل بانبيةل الةدكاكين الصةغيرة  لإلااءة والتهوية
 ولهةةا بوابةة  ةةرقية تعتبةر نموذبةةاه  أخةرا دكانةةاه ( 02قبالتهةا )( و دكانةةا 01كةال البةانبين يصةةل عةددها )

 مكتبة

 فناء

 بي  الصالة

 مدخل
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حمةةراء مزينةةة رخاميةةة بياةةاء و لفةةن البنةةاء المملةةوكي البميةةل ذا  قةةوس أو عقةةد كبيةةر مةةزين بحبةةارة 
قةد طمسة  عوامةل ل العقد الكبيةر زخةارا متنوعةة  و حو   و تتوسطل فتحة بزخارا علل هيئة مسمار

ندةةر أ -التنديةةا.الحابةةة لالهتمةةاا بةةالترميا و أمةةس  التةةي هةةي فةةياإلهمةةال معدةةا زخارفهةةا و التعريةةة و 
  .(25:2) كل 

 
 

 
 مخطط أفقي يواح فراةا  السو 

 

 

 

 

 سوق القيسارية بحي الدرج :(25:2)شكل 
 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

 

 :حمةاا و حمةاا البا ةا ك الحمامةا  العامةة في البلدة القديمة بغزة العديةد مةنكان  رابعًا: الحمامات
  ولكةةن لةةا يتبقةةل حاليةةاه سةةوا حمةةاا واحةةد وهةةو حمةةاا السةةمرة العسةةكر وحمةةاا السةةويحي وحمةةاا السةةو 

  وتتكةون الحمامةا  الذي يعود  لةل الفتةرة المملوكيةة ومةازال يسةتخدا للعامةة حتةل اآلنبحي الزيتون 
  .(26:2)ندر  كل أ -بزء التهيئة والبزء الساخنرد و من األبزاء الثالم الرئيسية وهي البزء البا

 مدخل

 مدخل

 المسبد العمري الكبير
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 مخطط أفقي يواح الفراةا  المكونة للحماا

 

 

 

 

 صورة من الداخل تواح البزء البارد
 حمام السمرة بحي الزيتون :(26:2شكل )

 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

  :لا يتبقل في البلدة القديمة بغزه سوا الزاوية األحمدية بحةي الةدر   والتةي تعةود  الزوايا:خامسًا
تعتبةر مةن أكبةر و  سةتخدا وتحة  وصةاية عائلةة أبةو  ةهال  ومةا زالة  تةفتره الحكا المملوكي لغز   لل

الزوايةةةةةا الغزيةةةةةة وأهمهةةةةةا  و تقةةةةةع فةةةةةي قلةةةةةى المدينةةةةةة القديمةةةةةة بحةةةةةي الةةةةةدر   و تحتةةةةةل مسةةةةةاحة قةةةةةدرها 
هةةةة لةةةذا فقةةةد تةةةا بنايهةةةا 276 ( المتةةةوفل فةةةي طنطةةةا سةةةنة( و تنسةةةى لةةةة )السةةةيد أحمةةةد البةةةدوي6ا0111)

للصةالة أ ةبل بغرفةة  وتاةا هةذه الزاويةة بيتةاه كبيةراه   ل في بداية القةرن الثةامن الهبةريللمنتمين لطريقت
 لوها قبة كبيرة بداخلها محراى. تع

 البزء البارد

 بزء التهيئة

 البزء الساخن

 مطب 
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سةتة وتسةتند علةل رقبةة بهةا اثنةا قائمة علةل عقةود القبة كبيرة من الداخل والخار  مسدسة األاالع و 
و  لةل ال ةمال منهةا مبا ةرة  –و يقع ببوار هةذه الغرفةة اها بصورة ع وائية  ع ر  باكا أةل  بع

  .(27:2أندر  كل) – مصلل مكون من  يوانا  ثالثة  تتوسطها نافورة –
 

 
 مخطط أفقي يواح الفراةا  المعمارية المكونة للزاوية

 

 

 

 

 الزاوية األحمدية بحي الدرج :(27:2)شكل 
 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

 فةةي اسةقاء النةاس المةارة و  الميةاه ان يسةتخدا لتةةوفيرسةبيل الةذي كةالمفةةرد وهةي  :سادساًا: األسابلة
ون القرى التي السبيل يمألبيمرون و األخرا  ر الذين كانوا يثتون من البالدالتباكذل    وارع البلدة 
ة هةةو سةةبيل الرفاعيةة ةبغةةز  القديمةةة البلةةدةوالسةةبيل الوحيةةد الةةذي مةةا زال قائمةةاه فةةي بالميةةاه  تكةةون معهةةا  
ولةا يتبقةل   األثةري مل راةوان الرئيسةي ويبةاور قصةر الوحةدةعلةل  ةارع  ةيطل مبا ةر بحي الدر   

بدار يعلوه قوس من حبةارة رخاميةة حمةراء وبياةاء  وأسةفل البةدار ثالثةة براويةز حبريةة  منل سوا
 .(28:2)ندر  كلأ -بها ثقى من الوسط تخر  منها المياه لسقيا الناس



11 

 

 

  
 الوابهة الخاربية للسبيلمخطط  للوابهل السبيلصورة 

 سبيل الرفاعية  بحي الدرج :(28:2)شكل
 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

 

 مقببةةة تعةةود ألحةةد  ةةرفةة تعلةةوهالسةةباط هةةو بةةزء مةةن الزقةةا  يةةتا تغطيتةةل بثقبيةةة  :ةساابطسابعًا:األ
البيو  المطلة علل الزقا   ومازال في البلدة القديمة بغزة سباطين هما سباط كساى وسباط العلمةي 

  .(29:2)ندر  كلأ –بحي الدر  
 

 

 

 

 
 مخطط الوابهة الخاربية للسباط مخطط أفقي للسباط الخاربية للسباطصورة الوابهة 

 سباط العلمي بحي الدرج :(29:2)شكل
 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

 

 مطب 

 مطب 
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 :يوبةةد فةةي البلةةدة القديمةةة بغةةزة كنيسةةتين تةةا أن ةةايهما فةةي أواخةةر الفتةةرة العثمانيةةة  الكنااائس:ثامنًا
مدرسةةةةة ديةةةةر الالتةةةةين وكنيسةةةةة البورسةةةةتن  داخةةةةل المست ةةةةفل وهمةةةةا كنيسةةةةة الالتةةةةين وكنيسةةةةة داخةةةةل 

 .(30:2)ندر  كلأ –المعمداني في حي الزيتون 

  
 كنيسة الالتين كنيسة البورستن 

 نماذج للكنائس األثرية في البلدة القديمة بغزة :(30:2)شكل 
 الباحثة المصدر:

 

  :تعتبةر مدرسةة البلديةة بحةي الزيتةون هةي المدرسةة الوحيةدة التةي مةا زالة  قائمةل  المدارس:تاسعًا
في البلدة القديمة بغزة  والتي تعود  لل الفترة المملوكية وكان  المدرسة خاصة بتدريس البنا   ولقد 
انهار بزء كبير من المدرسة وما زال البةزء المتبقةي موبةود حتةل اآلن  وتتكةون مةن الفنةاء الةداخلي 

 .(31:2)ندر  كلأ –إليوان باإلاافة  لل فراةا  الدراسة األخرا وا
 

 

 

 
 الفراةا  المكونة للمدرسةمخطط أفقي يواح  من الداخل للمدرسةصورة 

 البلدية بحي الزيتون ةمدرس :(31:2)شكل 
 مركز  يوان )بتصرا( المصدر:

 مطب 
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  ًةةر وقصةةر اعةةده قصةةور منهةةا قصةةر المبكةةان يوبةةد فةةي البلةةدة القديمةةة بغةةزة  :القصااور :عاشاارا 
ومةةةن ي وةيرهةةا  ولكةةةن القصةةر الوحيةةد الةةةذي مةةا زال قةةائا هةةةو قصةةر مل راةةوان بحةةةي الةةدر  ئةةالعال

والقصةةر بنةةاء قةةديا ال يعةةرا بالاةةبط تةةاري  بنائةةل لعةةدا وبةةود لوحةةة   (أسةةمائل أياةةا )دار السةةعادة
تعةةةود للقةةةرن الثةةةاني ع ةةةر مملوكيةةةة تثسيسةةةية تفصةةةح عةةةن ذلةةة   وبعةةة  المةةةيرخين يةةةرا بةةةثن البنايةةةة 

ندةةةر أ – المةةةيالدي  بينمةةةا يةةةرا الةةةبع  اآلخةةةر بثنةةةل مةةةن من ةةةت  القةةةرن الخةةةامس ع ةةةر المةةةيالدي
 .(32:2) كل

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 : قصر الباشا بحي الدرج(32:2شكل)

 الباحثة المصدر:
اةةفاء الت ةةكيل البصةةري وا  ة بغةةزة متطلبةةا  المبةةاني األثريةةة داخةةل البلةةدة القديمةةتنةةوع حقةة  لقةةد      

طةةابع و خصةةية منفةةردة مةةن خةةالل األسةةلوى المتبةةع الةةذي يعكةةس ماةةمون العمةةران الحاةةري فهةةي 
نةةةاتج طبيعةةةي لألسةةةس والمعةةةايير التصةةةميمية والتخطيطيةةةة السةةةليمة بمةةةا يحقةةة  األةةةةرا  الوديفيةةةة 

كل والوديفةةةة والتبةةةاين واإلتةةةزان والتطةةةاب  بةةةين ال ةةةالت ةةةكيل العمرانةةةي والبماليةةةة مةةةن خةةةالل بسةةةاطة 
 واالهتماا في التفاصيل. واحتراا البيئة الطبيعية والتكامل معها
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 الخالصة:
حةدود السةور و تناول هذا الفصل الدراسة التاريخية لمدينة ةزة عبر العصور مع تواةيح أبوابهةا     

دراسةةة المبةةاني األثريةةة واألحيةةاء األربعةةة األساسةةية التةةي تكونةة  منهةةا البلةةدة القديمةةة  ومةةن ثةةا القةةديا 
التةةةي تعةةةود الةةةل الفتةةةرة المملوكيةةةة والعثمانيةةةة التةةةي مةةةا زالةةة  قائمةةةة وتصةةةنيفها حسةةةى توزيعهةةةا داخةةةل 
األحيةةاء وحسةةى الوديفةةة ومةةدا المحافدةةة عليهةةا مةةن قبةةل البهةةا  المختصةةة  ثةةا تةةا عةةر  نمةةاذ  

ة والمسةابد واألسةوا  والمةدراس ألنواع المباني األثرية داخل البلدة القديمة بغزة فمنهةا البيةو  السةكني
أن مدينةةة ةةةزة مةةا زالةة  تمتلةة  مةةوروم حاةةاري  ممةةا ييكةةدوالحمامةةا  واألسةةبلة والزوايةةا والكنةةائس  

 معماري ثقافي ةني بداه ومميز يحتا   لل المزيد من البهود للحفاد عليل.
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   تمهيد: 1:3
بمجموعةة في البلدة القديمةة بزةزة التي تعود الى الفترة المملوكية والعثمانية المباني األثرية  تزخر    
وتضفي إليها صورة جمالية بمجرد النظر إليها،  ناجمالية التي تلفت االنتباه وتستوقفالتكوينات المن 

فة  لنةا السةالفنا مةن ة مةا خل  يظهةر روعةأسلوب معمةار  متكاملة مبدعة في تكوينها واتزان عناصرها ب
ث حضةةةار  ومحاولةةة االسةةةتفادة منهةةا فةةي إنتةةةا  مةةورو  ،عمةةارة ينيةةة جةةةدا  تسةةتح  الدراسةةة والتحليةةةل

  .مدينة يزةز خاص بومعمار  ممي  
 

ة ت فةي المبةاني األثريةة فةي الفتةر الجمالية التي تشكل   م في هذا الفصل تحديد تلك التكويناتوسيت    
والوصةةول إلةةى األسةةباب المختلفةةة التةةي الدت إلةةى تواجةةدها  تحليلهةةا،دراسةةتها و المملوكيةةة والعثمانيةةة و 

ويهةةدف هةذا الفصةةل إلةةى توضةيم مةةدت الهميةة التكوينةةات والعناصةةر بتشةكيالتها المعماريةةة المختلفةة، 
يمكةةن ي التةةومةةن هةةذه التكوينةةات الجماليةةة  فةةي ايجةةاد سةةمة خاصةةة بالمبةةاني األثريةةة بزةةزة،الجماليةةة 

 حصرها فيما يلي:
 

 :الزخارف 2:3
محةةور والتةي هةةي  زت بهةةا المبةاني األثريةةةالتكوينةات الجماليةةة التةةي تمي ة الهةةمتعتبةر الزخةةارف مةن     

المختلفةةة والعديةةدة فةةي إثةةرا   والنواعهةةا، وتعتبةةر مةةن الفنةةون التةةي سةةاهمت بتشةةكيالتها الدراسةةة البحثيةةة
فةةي  األثريةةةوقةةد ظهةةرت فةةي المبةةاني  .(1:3شةةكل النظةةر  – يةةزةة والجماليةةة الممالمبةةاني بةةالقيم الفني ةة
العديد من الزخارف المختلفة األشكال واألنواع، والتي سيتم تناولهةا بالتفصةيل فةي البلدة القديمة بززة 

 المختلفة. والنواعهانة لها ودراسة الوحدات المكو   ،الرابعالفصل 

   
 المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة نماذج لبعض الزخارف الموجودة في :(1:3شكل)

 الباحثة المصدر:
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  :األعمدة 3:3
حمةةةل األسةةةقف وذلةةةك أليةةةرائ إنشةةةا ية كتعتبةةةر األعمةةةدة عنصةةةر الساسةةةي مةةةن عناصةةةر العمةةةارة     

علةى الجةدران الو الشةبابيك الو االركةان المميةزة  جمةالي داخةل المبةاني لزرئوالحيانا  تستخدم  والعقود
كانةةت و كعناصةةر إنشةةا ية فةةي المبةةاني األثريةةة  المتنوعةةةعمةةدة األ خدمتاسةةتالبدايةةة فةةي ف ،فةةي المبنةةى
 المبةاني المختلفةةإنشةا  في  استخدامهايعاد و األبنية الرومانية الو البيزنطية القديمة  خرا بتؤخذ من 

نجةد  لذلك الشكل،نفس يكون لها  الن عاد استخدامهاالم األعمدة في، ولم يراع في البلدة القديمة بززة
والقطةةةر  البةةةدن شةةةكلمةةةن حيةةةث الواحةةةد  فةةةي المبنةةةىالمسةةةتخدمة  األعمةةةدةشةةةكل  فةةةي واضةةةم اخةةةتالف

والطول وزخارف تيجانها التي كانت معظمها من نوع الكورنثي، كمةا هةو واضةم هةذا االخةتالف فةي 
 (.2:3شكل النظر  - جامع بن مروان والزاوية األحمدية بحي الدر  ةالعمد

 

 

 

 
 األعمدة المنقولة في الزاوية األحمدي  بحي الدر استخدام  في جامع بن مروان بحي التفاح لفةمخت العمدةاستخدام 

 (: استخدام األعمدة المنقولة في المباني األثرية2:3شكل)
 الباحثة المصدر:

 ،متعةةددة األشةةكالان مبتكةةرة تيجةةو العمةةدة  اسةةتخدمت ةبزةةز  اإلسةةالميخةةالل فتةةره الحكةةم ثةةم مةةن و      
المةا الحلزونةي وييرهةا،  الواالسةطواني  األعمةدة ذات البةدن الوذات البةدن المةثمن  لمضلعةا كاألعمدة
  .(3:3شكل  النظر -تا  المقرنص الفكان منها التا  البسيط و  األعمدةتيجان 

 

والبةدن والتةا ،  القاعةدةمن ثالث قطع هي  ةنمكو  و  األبيئمن الرخام  مصنوعة األعمدةيلب وال   
   1معدنية  األحزمة( كحلية في بدن العمود في الجز  العلو  والجز  السفلي.األطوا  ال خدمتاستو 
 

                                                 
 م.1997، العمارة في الحضارة اإلسالمية،""تاريخ العمارة، الجزء الثالثشهاب، زياد،  1
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وفةةةي بعةةةئ األحيةةةان كةةةان يسةةةتخدم بةةةدل األعمةةةدة الرخاميةةةة الكتةةةاف حاملةةةة تبنةةةى مةةةن األحجةةةار     
الطبيعية كالحجر الرملي والحجر الجير  والرخامي، كما هو واضم في الجامع العمةر  بحةي الةدر  

 الشجاعية.  وجامع بن عثمان بحي

   

عمود مثمن بقاعدة وتا  بسيط في بيت 
 ميالد بحي الدر 

عمود مثمن بقاعدة وتا  مقرنص في 
 جامع المحكمة بحي الشجاعية

عمود حلزوني منقول بتا  كورنثي في 
 الزاوية األحمدية بحي الدر 

 ال المختلفة لألعمدة الموجودة في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة(: األشك3:3شكل)
 الباحثة المصدر:

ومةن  ،إنشةا يةودعةا م  كأربطةة المبنةى جةدران داخةلوكانت األعمدة الرخامية تستخدم الحيانا  في     
البلةةةدة فةةي حةةةي الةةدر  فةةي  جةةامع السةةةيد هاشةةمجةةدران عمةةةدة الرخاميةةة المسةةتخدمة فةةةي األالمثلةةة ذلةةك 
فةةي المةةداخل هةةو  باإلضةةافة إلةةى اسةةتخدام األعمةةدة كعناصةةر جماليةةة وبأشةةكال مختلفةةة كمةةاالقديمةةة. 

 .(3:4 النظر شكل –والمنابروالنوافذ والمحاريب 
 

 

 

 

 

 
العمدة مضلعة على محرب جامع 

 المحكمة بحي الشجاعية
اني منقول بتا  كورنثي في عمود اسطو 

 بيت الزالييني بحي الزيتون
عمود رخامي كدعامة في جدار جامع 

 السيد هاشم بحي الدر 

ةفي البلدة القديمة بغزنشائية وجمالية إ(: استخدام األعمدة كعناصر 4:3شكل)  
 الباحثة المصدر:



24 

 

   :المداخل 4:3
 سةوا إلي  ويعطي الصورة األولية عةن المبنةى  المدخل الخارجي للمبنى هو الول ما يقابل الداخل    

وظيفةةة اسةةتخدام  الو قيمتةة  المعماريةةة والجماليةةة، ويمكةةن تقسةةيم مةةداخل المبةةاني األثريةةة داخةةل البلةةدة 
 القديمة بززة كالتالي:

 :ثريةةة فةةي األ الخاصةةة تميةةزت معظةةم البيةةوت السةةكنية الخاصددة:األثريددة مددداخل المبدداني  أواًل
بمةةداخلها البسةةيطة والمتواضةةعة، فهةةي عبةةارة عةةن مةةدخل مسةةتطيل الشةةكل ينتهةةي زةةزة البلةةدة القديمةةة ب

يكةون مزخةرف باسةتخدام صةفوف مةن الحجةارة الرخاميةة  وفي بعةئ األحيةانمن الحجر  مبتوربعقد 
وانتشةر بشةكل كبيةر فةي عهةد  الحكةم المملةوكيالةذ  ظهةر فةي عهةد بلة " وهو ما يسمى "األ ،الملونة

 .(5:3ل شكالنظر  – لحكم العثمانيا
 
 
 

مدخل بيت آل الجعفراو  
 األثر  بحي الدر 

 

 

 

 

 

 
 
 
الخضر  آل مدخل بيت 

 بحي الشجاعيةاألثر  

 

  

 نماذج المداخل البسيطة في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة(: 5:3شكل)
 الباحثة المصدر:



24 

 

بتشةةكيل خةةاص يختلةةف عةةن بةةاقي فةةي البلةةدة القديمةةة بزةةزة  ثريةةةاأل بيةةوتمةةداخل ال بعةةئتميةةزت     
بعقودهةةةةا  الوالرخاميةةةةة  األعمةةةةدة الوبعةةةةئ العناصةةةةر الزخرفيةةةةة البةةةةارزة  بإضةةةةافةإمةةةةا  وذلةةةةك ،بيةةةةوتال

 – البيةةتمالةةك ونفةةوذ  الهميةةة إلةةىذلةةك  رجةةعوقةةد ي ،ذو الفصةةوصوالعقةةد المخمةةوس المختلفةةة كالعقةةد 
 .(6:3النظر شكل  

 
 
 

يني مدخل بيت آل الحس
 األثر  بحي الدر 

 

 

 

 
 

 
 
 

مدخل بيت المزيني بحي 
 الشجاعية

 

 

 

 نماذج المداخل المميزة في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة(: 6:3شكل)
 الباحثة المصدر:

 :عنايةة خاصةة ب يةتحظوالتةي كمةداخل الجوامةع األثريةة  مدداخل المبداني األثريدة العامدة: ثانيدًا
فقةةد اسةةتخدم فةةي  ،والمتنوعةةة الضةةيف إليهةةا العناصةةر الزخرفيةةة المميةةزةو  ،شةةكالالعديةةد مةةن األوالخةةذت 
توجةةةد و  الةةةذ  يعلةةةوه عتةةةب رخةةةامي العلةةةى البةةةابمةةةداخل المبةةةاني العامةةةة عقةةةد مخمةةةوس كبيةةةر  معظةةةم

سةةتخدام ، إضةةافة إلةةى ابةةين العقةةد المخمةةوس وعتةةب البةةاب مجموعةةة مةةن الزخةةارف الحجريةةة المميةةزة
بأسةةلوب مميةةز يضةةفي علةةى المةةدخل  األحجةةار الرخاميةةة الصةةلبة الملونةةة فةةي تةةزيين حجةةارة المةةدخل

  .مالمم جمالية را عة
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وفي معظم مداخل المباني العامة كان يوجد مقعدان حجريان يسميان بالمكسلتين  جمع مكسلة(     
 .(7:3النظر شكل   -في حي الدر  آل رضوانكما هو موجود في الجامع العمر  وفي قصر 

 
 
 

دخل الشمالي للجامع الم
 العمر  الكبير بحي الدر 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
المدخل الجنوبي في 

قصر آل رضوان بحي 
 الدر 

 

 

2 

 
 نماذج المداخل في المباني األثرية العامة في البلدة القديمة بغزة: (7:3شكل)

 الباحثة المصدر:
 

 :والشبابيك الفتحات 5:3
بةةين واضةةم ، وكةةان هنةةاك اخةةتالف مدينةةة يةةزةاألثريةةة بمبةةاني الفةةي والشةةبابيك لفتحةةات ا تنوعةةت    

وذلةةك مةةن حيةةث الشةةكل للمبةةاني  الفتحةةات فةةي الواجهةةات الخارجيةةة والفتحةةات فةةي الواجهةةات الداخليةةة
  .والحجم وطريقة التوزيع على جدران المبنى

 

 :يقة ويالبةا  تكةون فتحةات الطةاب  وهي قليلة وبمسةاحات ضة الفتحات والشبابيك الخارجية: أواًل
ويكةون لتحقية  مبةدال الخصوصةية ألهةل البيةت، مرتفعة عن مستوت نظر المةارة فةي الخةار  األرضي 
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دخةةال القليةةل مةةن النةةور، و  عةةدة الشةةكال منهةةا الدا ريةةة  تأخةةذالزةةرئ منهةةا تهويةةة الفرايةةات الداخليةةة واي
 والمربعة والمستطيلة. 

 

في الطاب  األول من المبنى فيتم تزطيتها بمشربيات  يالبا  تكونو الما إذا كانت ذات مساحة كبيرة   
 مصةنوعة مةن الخشةب والمشةربيات خشبية لحجب الرؤيةة وذلةك لتحقية  الكبةر قةدر مةن الخصوصةية.

كانةةت تسةةتخدم بشةةكل الساسةةي لسةةتر النوافةةذ بحيةةث تمكةةن الهةةل البيةةت مةةن مشةةاهدة مةةا يجةةر  خلةةف 
 .(8:3شكل   -هوا  وقدر مناسب من الشمس والضو  ول الالمشربية، وفي الوقت نفس  تسمم بدخ

 

 

*

 

 

 
فتحات دا رية في الطاب  األرضي في 

 الحتو األثر  بحي الدر آل بيت 
بيت المشربية في الطاب  األرضي في 

 النمنم األثر  بحي الدر آل 
فرح األثر  بحي آل المشربية في بيت 

 الزيتون
 المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة فيالخارجية نماذج الفتحات (: 8:3شكل)

 الباحثة المصدر:

 :ففةي الطةاب   ،تطل نحو الةداخلواسعة وكبيرة فتحات وتكون  :الداخليةوالشبابيك الفتحات  ثانيًا
الو رضةي فنةا  الطةاب  األ ول تطةل علةىحةو الفنةا  الةداخلي وفةي الطةاب  األتطةل جميعهةا ن األرضي

ويهةةدف ذلةةك  ،د توزيةةع الفتحةةات الداخليةةة علةةى التوجيةة  إلةةى الةةداخل، حيةةث اعتمةةولسةةطم الطةةاب  األ
وهةو الةذ  لسةكان البيةت وتركيةز كافةة النشةاطات اليوميةة إلةى الةداخل، إلى تحقي  مبةدال الخصوصةية 

ومريحةة عامةة، كةذلك يسةاهم فةي تةوفر بي ةة مناخيةة مناسةبة  اعتمد علي  في تصميم المباني السةكنية
  .داخل المبنى

 

دا ةر   تنتهي بعقد إما مستقيم الوو  2:0بنسبة المستطيل  شكلذات عظمها فم الشكالعدة  خذتأو     
 مةةع اضةةافة بعةةئ الزخةةارف الحجريةةة المختلفةةة والمميةةزة علةةى العلةةى العقةةود، ،الو مبتةةور مخمةةوس الو

للفرايةةةات لتعطةةةي مسةةةاحة الكبةةةر للتهويةةةة واإلضةةةا ة الطبيعيةةةة تأخةةةذ الشةةةبابيك الشةةةكل المةةةزدو   ويالبةةةا  
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 مةن الحجةر الرخةامي الصةلبإنشةا ي ينهمةا عمةود يفصةل ب فتحتةين مسةتطيلتينتكون من تو  ،ةالداخلي
 .(9:3النظر شكل  -

 

 

 

 

 

 

 

 
شبابيك تنتهي بعقد مبتور في 

 القيشاو  بحي الزيتون آل بيت
شبابيك تنتهي بعقد مستقيم في 

 ة بحي الزيتونالدايآل بيت 
شبابيك تنتهي بعقد مخموس في 

 القرم بحي الدر آل بيت 
شبابيك تنتهي بعقد دا ر  في 

 البو رمضان بحي الدر آل بيت 

 نماذج الفتحات الداخلية في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة: (9:3شكل)
 الباحثة المصدر:

 :القباب 6:3
فمبنةةةى  ،مةةةز للسةةةما ، وخاصةةةة فةةةي عمةةةارة المسةةةاجد واألضةةةرحةالقبةةةة فةةةي العمةةةارة اإلسةةةالمية ر     

المسةةةجد يعبةةةر عةةةن انفتاحةةة  فةةةي اتجةةةاهين بتصةةةميم  وتكويناتةةة  المعماريةةةة فةةةي االتجةةةاه األول رالسةةةيا 
نحو الكعبة المكرمة لالتصال بكعبة المسلمين، وهو بذلك قد  لالتصال بالسما  ولالتجاه الثاني الفقيا  

الم ذنةة فةي فكةرة التسةامي إلةى القبةاب و لةى مسةتوت الجماعةة بواسةطة حق  الرمز باتصال  بالسةما  ع
 .العال في عمارة الجامع بالم ذنة

 

عظةم االبتكةةارات المعماريةةة التةي سةةاهمت بشةةكل كبيةر فةةي اضةةفا  المالمةةم تعتبةر القبةةاب مةةن الو      
من حيث  ور  الم للمباني، سوا  كان في الشكالها الو تناسب تكوينها المعماالجمالية على الشكل العا

نظريا  هةي  فالقبةو من حيث الزخارف التي تشكلت بداخلها، انتقالها من الداخل الى الخار  ال ماكنال
هةةةو  مفتةةةاح  القمةةةةالتةةةي يةةةربط بينهةةةا حجةةةر مركةةةز  فةةةي  المتقاطعةةةةعةةةن مجموعةةة  مةةةن العقةةةود  عبةةةارة
  1(.القبة

 

دة القديمةة بزةزة سةوا  فةي المبةاني ولقةد اسةتخدمت القبةاب فةي العديةد مةن المبةاني األثريةة فةي البلة    
 العامة كالمساجد والزوايا والمدارس والمزارات والحمامات الو في المباني الخاصة كالبيوت األثرية

                                                 
1

 م.6444المعارف باإلسكندرية، ة، منشأ"العمارة والفنون في دولة اإلسالم"عبد الحميد، سعد زغلول،  
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 (.(10:3المميزة، واليلب القباب كانت من النوع النصف كرو   كما هو موضم في شكل
 

 

 

 
 حي الزيتونبالسمرة قبة في حمام  حي الشجاعيةالشوا بآل في بيت  ةكرويقباب 

 : نماذج القباب في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة((10:3شكل
 الباحثة المصدر:

  فةي معظةم المبةاني األثريةة العامةة اسةتخدمت القبةاب  :العامدةأواًل: القباب في المباني األثريدة
 التأكيةةةدنةةوع مةةن وهةةةو  رابالمنبةةر والمحةةفةةرا  كتزطيةةةة  ،المميةةزة فةةي تزطيةةةة الفرايةةات الكبيةةرة الحجةةم

الزةةرف الهامةةة  تزطيةةةكةةذلك  ،فرايةةات الجةةامع ةتخةةالف بقيةة ةبتزطيةة المعمةةار  علةةى مكةةان المحةةراب
جةامع السةيد هاشةم بةن عبةد منةاف فةي  كمةا هةو فةي، لتأكيةدها اليضةا   يرف األضرحة داخل الجوامةعو 

قةةل جةدا  وقبتةين ال ةكبيةر المحةراب قبةةة  فةرا الحكةم العثمةاني، حيةةث تزطةي  لفتةرة  يعةةود الةذحةي الةدر  
، لهةةا ةالمقابلةة ةوالزرفةةجةةد الرسةةول صةةلى ا  عليةة  وسةةلم  ضةةريم السةةيد هاشةةم ةان يرفةةتزطيةةحجمةةا  

 .((11:3النظر شكل -والركان الجامع المختلفة األروقةباإلضافة إلى وجود قباب صزيرة الخرت في 
 

 

 

 
 قباب جامع السيد هاشم بحي الدر 

 لكبيرة التي تزطي منطقة المحراب ويرفة الضريموتظهر القباب ا
القبة التي تزطي منبر ومحراب جامع ابن عثمان بحي 

 الشجاعية

 (: القباب في جامع السيد هاشم في حي الدرج(11:3شكل

 الباحثة المصدر:
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ة كعنصر الساسي في التسقيف بجميع المباني الدينية بشكل خاص في فتر القباب استخدمت  وقد    
  1.القديمة أثر مبانيهم بالعمارة البيزنطيةتكم العثماني، ويرجع ذلك لالح

 

  ًالنصةةففةةي المبةةاني السةةكنية الخاصةةة اسةةتخدمت القبةةاب  ::القبدداب فددي المبدداني الخاصددةثانيا 
ن كانةةت الكثةةر بسةةاطة مةةن المبةةاني اي األكثةةر الهميةةة و  الطةةاب  األول فرايةةاتفةةي تزطيةةة بعةةئ كرويةةة 
الطبقةةة الزخةةارف المتنوعةةة فةةي ب زخةةرت العديةةد مةةن القبةةاب حيةةث، هةةا تمييةةزا  إال النهةةا ال تقةةل عنالعامةةة 

إضةةافة ال  عناصةةر يالبةةا  لةةم يةةتم ، المةةا السةةطم الخةةارجي للقبةةة للقبةةة السةةطم الةةداخليالخارجيةةة مةةن 
 .(12:3النظر شكل  –زخرفية علي  

 

 

 

 
 من الداخل في بيت العلمي بحي الدر زخارف جدار القبة  الزيتونبحي  مسعودآل قبة من الداخل في بيت ال زخارف

 (: نماذج القباب في المباني األثرية الخاصة في البلدة القديمة بغزة12:3شكل)
 الباحثة المصدر:

الهامةة  اإلنشةا ر  للقبة من عناصر الشكل الدا  إلىمن الشكل الرباعي تعتبر منطقة االنتقال و     
تسةاعد  النهةافةي  الهميتهةاد شةكلها الجمةالي، وتكمةن اب وتحديةفةي تنةوع القبة جدا  التي لعبت دورا  هاما  

دا ةةرة  الوبةةة الكرويةةة التةةي تعلوهةةا مباشةةرة، مةةع دا ةةرة القدا ةةرة تلةةتحم  إلةةىعلةةى تحويةةل المربةةع السةةفلي 
السةطم الخةارجي تلةتحم مةع دا ةرة القبةة مةن ة ضةلعمو ترتفع فوقها رقبة مستديرة مةن السةطم الةداخلي 

تسهل منطقة االنتقال عملية إنشا  القبة فو  ، وعلى ذلك فحوافها السفلية وترتكز عليها التي تعلوها
   .مساحة مربعة

 وتتكون الرقبة المضلعة من ثمانية الو عشر الو إثنى عشر ضلع، ويالبا  يحتو  كل ضلع من   

 

                                                 
 م.0891دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  "،القباب في العمارة اإلسالميةلمعي، صالم، " 1
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الضالع الرقبة على فتحات نوافذ بأحجام صزيرة إلدخال الضو  والهوا  إلى فرايةات المبنةى وتنتهةي 
 (.13:3النظر شكل  -هذه الفتحات بعقود مختلفة لتزيد من الشكل الجمالي 

 

 

 

 
آل في بيت  دا رة تلتحم مع القبة مباشرة إلىتحويل المربع 

 الشوا بحي الشجاعية
دا رة ترتفع فوقها رقبة مستديرة من  إلىتحويل المربع 

في جامع  الداخل ومثمنة من الخار  وتعلوها دا رة القبة
 هاشم بحي الدر السيد 

 (: توضيح منطقه االنتقال في القباب من الخارج13:3شكل)
 الباحثة المصدر:

إال الن نةةوعين منهمةةا همةةا اللةةذان شةةاع مةةن الةةداخل منةةاط  االنتقةةال  النةةواعوعلةى الةةريم مةةن تعةةدد     
المثلثةات علةى  محمولةةتكةون  النزةزة وهمةا فةي البلةدة القديمةة ب األثريةةالمباني قباب استخدامهما في 

علةةةى  محمولةةةة الو ،السةةكنيةفةةةي حةةي الةةةدر  وبعةةئ البيةةةوت  ةاألحمديةةة الزاويةةةكمةةةا فةةي قبةةةة  الكرويةةة
 .(14:3النظر شكل  - كما هو في قبة الضريم في جامع السيد هاشم بحي الدر  الحنايا الركنية

  
آل المثلثات الكروية في منطقة انتقال قبة في بيت 

 حي الزيتونب مسعود
في مسجد السيد ركنية في منطقة انتقال قبة الضريم الحنايا ال

 هاشم 
 (: توضيح منطقه االنتقال في القباب من الداخل14:3شكل)

 الباحثة المصدر:
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 :األقبية المتقاطعة 7:3
الفتةرة المملوكيةة  التي تعود إلىاألثرية المباني وتزطية فرايات التسقيف  في األقبية نظام مداعت      

متقاطعةة عاديةة وبعضةها القبيةة مروحيةة  القبيةة اليلبهةا فةي وهةي ،البلةدة القديمةة بزةزة فةي والعثمانيةة
وفةةةي  ،الو األقبيةةةة النصةةةف برميلةةةي الو األقبيةةةة المتداخلةةةة قبةةةوعنةةةد التقةةةا  الضةةةالع ال ةتتوسةةةطها زخرفةةة

 اسةتخدم الكثةر مةن قبةو متقةاطع لتسةقيفها، ةالواسعة ذات المساحات الكبير و  المستطيلة الشكل الزرف
وذات  فةي تزطيةة بعةئ الفرايةات الضةيقة المسةاحة  الةدا ر ( البرميلةيالنصةف اسةتخدم القبةو و  كمةا

 .(15:3 النظر شكل – كزرف الخدمات الصزيرةوالزرف  كدهليز المدخل والممرات االستطالة
 

 

 

 
 ر بحي الد العلميآل قبو برميلي في دهليز مدخل بيت  حي الشجاعيةبسيسو بآل يت لقبو المتقاطع في با

 

 

 

 
 في بيت الشوامن قبو داخل الفرا   الكثراستخدام  في بيت القيشاو  بحي الزيتون القبو المتقاطع المروحي
 ة(: أنواع األقبية المتقاطعة في المباني األثرية في البلدة القديمة بعز 15:3شكل)

 الباحثة المصدر:

 :عقودال 8:3
 اإلسةةةالمالتةةةي سةةةبقت  القديمةةةةلكثيةةةر مةةةن العمةةةارات فةةةي ا المعروفةةةةتعتبةةةر العقةةةود مةةةن العناصةةةر     

المسةلمين فةي  إلةى، ولكن الفضل يرجةع الرومانية العمارةفي  العقد الدا ر  الذ  كان معروفا   خاصة
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ومةةن حيةةث نفخةة  فيمةةا يزيةةد عةةن نصةةف  ومنفرجةةة حةةادةتطةةوير العقةةود مةةن حيةةث التةةدبيب فةةي زوايةةا 
مما يجعل العقود تظهةر  ومتعددة جديدة النواعتقا  سحب  في الشكل المخروطي، كذلك اش الو الدا رة

بأشةةةةكالها  إنشةةةةا يا  عناصةةةةر حاملةةةةة باألسةةةةاس تعتبةةةةر  النهةةةةاجانةةةةب  إلةةةةى ةمعماريةةةة ةكعناصةةةةر جماليةةةة
 وفي المباني األثرية في البلدة القديمة بززة، استخدمت العقود بأشكال التالية: 1.المختلفة

     

  :الصةلب   ويكةون يالبةا  مةن الحجةر الرخةام و تقيم العةادالشةكل المسة ويأخةذ :العقد المستقيمأواًل
 .(16:3 شكل - والشبابيك األبوابالواقعة علي  ويقع فو  فتحات  األحماللتحمل 

 

 

 

 فتحات بيت العلمي بحي الدرج يعلوالعقد المستقيم (: 16:3شكل)

 الباحثة المصدر:

  ًالةدا ر  فةي بعةئ المبةاني األثريةة فةي اسةتخدم العقةد  :لمركدز الواحددذو ا العقدد الددائر : ثانيا
فةةي اليةةوك  ةواسةةتخدم بكثةةر  فتحةةات الشةةبابيكالكثيةةر مةةن الالمةةداخل و زةةزة، وخاصةةة فةةي ب القديمةةة ةالبلةةد

 .(17:3 هو موضم في شكل ، كماالتي توجد داخل الجدران الداخلية للمباني

 

                                                 
 م.6444، منشأه المعارف باإلسكندرية،"عمارة والفنون في دولة اإلسالمال"عبد الحميد، سعد زيلول،  1

 

 

 

 (: العقد الدائر  في بيت آل السقا بحي الشجاعية17:3شكل)
 الباحثةالمصدر: 
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 :فةي مةداخل المبةاني األثريةة فةي البلةدة خاصةة استخدم العقد الموتور بكثرة  :العقد الموتور ثالثًا
 – بززة وفي فتحات الشبابيك، واستخدمت فيها األحجار الرملية الو األحجار الرخامية الملونةالقديمة 
 .(18:3شكل  شكلالنظر 

 

 

 

 عقد موتور في مدخل بيت آل حتحت بحي الشجاعية: (18:3شكل)
 الباحثة المصدر:

 :مركةزين  وهةو عقةد ذو انتشار ا فةي مبةاني البلةدة القديمةة بزةزة، األكثر وهو :العقد المخموس رابعًا
متسةاوية القسةم األوسةط هةو مركةز  العقةد ولةذلك  خمس  القسةام إلىبين قوس العقد  المسافةفي  تقسم 

سمي بالمخموس، ويتميز هذا العقد بأن  يعطي نسةب  جميلةة فقةد اسةتعمل فةي معظةم مةداخل المبةاني 
والعلةةى العتةةاب  األثريةة العامةةة فةي البلةةدة القديمةة بزةةزة، وفةي عقةةود األواويةين واألروقةةة داخةل المبةةاني

المباني كما هو موضم  كتشكيل جمالي في بعئ واجهاتا الحيان، كذلك استخدم الشبابيك واألبواب
 .(19:3في شكل 

 

 

 

 عقد مخموس يعلو فتحات بيت آل القرم بحي الدرج: (19:3شكل)
 الباحثة المصدر:
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 :استخدم العقد األويةي فةي فتحةات اليةوك التةي كانةت تنشةأ داخةل جةدران : وغياأل العقد  خامسًا
، وقةد الخةذ شةكل جمةالي مميةز رف الحاملة، وفي تشكيل عقود بعئ فتحات الشبابيك من الةداخلالز

 (.20:3شكل النظر  –داخل الفرايات
 

 

 
 

 

 عقد أوغي في شبابيك بيت آل لسقا بحي الشجاعية :(20:3)شكل
 الباحثة المصدر:

 :التشكيالت المعدنية 9:3
زةةزة، فةةي البلةةدة القديمةةة بالمملوكيةةة والعثمانيةةة  األثريةةالحديةةد فةةي بعةةئ المبةةاني  مةةالالع تواجةدت    

شةةكيالت فةةي ت الو واألبةةوابحديةةد الحمايةةة لفتحةةات الشةةبابيك  الوالةةدرابزين للسةةاللم  العمةةال قةةد شةةملتو 
  .اتللواجه نعاصر جماليةالواجهات الخارجية ك

 

من المباني مةن دون ال  توثية  لهةا  تقد الزيل يةالتشكالت المعدن العديد منلكن لألسف هناك و     
عةةةةدم كلهةةةا وتعرضةةةةها للتلةةةف بسةةةبب عوامةةةةل المنةةةا  و ، وذلةةةك بسةةةةبب ت للشةةةكل التةةةي كانةةةةت عليةةة الو 

كذلك عدم الوعي بأهميتها الفنية والمعمارية، مما  عليها لحمايتها خالل السنوات الماضية المحافظة
ة خاصة في المبةاني التةي مازالةت تسةتخدم الو مأهولةة ساهم في إزالتها واستبدالها مواد الخرت معاصر 

 .بالسكان
 

 :وعلةى ،يثبةت علةى حافةة السةطم فةي الطوابة  العلويةة حةاجز عةن عبةارةهةو  :الددرابزين أواًل 
 مسةتخدمين مةنلل حمايةةوال األمةنوعلةى ارتفةاع مناسةب يحقة   ،فةي سةاللم المبنةى الةدرجات رؤوس
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 -  نباتيةةة وهندسةةية مختلفةةة بأشةةكال والخةةرتبسةةيطة  البأشةةك اسةةتخدم، وقةةد وخاصةةة األطفةةال طالسةةقو 
 .(21:3شكل النظر 

 

 

 

 
 بحي الدر  الجعفراو آل حديد الدرابزين في سطم بيت 

 

 

 

 
 السقا بحي الشجاعيةل آدرابزين ساللم بيت 

 (: حديد الدرابزين في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة21:3شكل)
 الباحثة المصدر:

 الخةار  وفةي فتحةات  مةن الشبابيك فتحة الذ  يركب في الحديد عن عبارة :الحماية حديد نيًا:ثا
، وقةةد الخةةذ العديةةد مةةن الجمةةالي الشةةكل إعطةةا  إلةةى الحمايةةة، باإلضةةافة بهةةدف األبةةواب العلويةةة

 .التشكالت الجمالية والفنية المختلفة
 

األشةكال المزخرفةة مةع إضةافة لبسةيط، و قد استخدم بعةدة الشةكال منهةا الشةكل العمةود  واألفقةي اف    
 (.22:3شكل  النظر –النباتية والهندسية 
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تشكيل معدني الفقي وعمود  
بسيط في حديد حماية لشبابيك 
 بيت حتحت بحي الشجاعية

 

  
 
 

تشكيل معدني مزخرف في حديد 
الحماية لشبابيك بيت موريس 

 شحيبر بحي الزيتون

 

 

 

 
 

تشكيل معدني 
مزخرف بشكل 

إشعاعي وبزخارف 
نباتية تعلو مدخل 

 بيت الحسيني

 

 

 
 

 
 

تشكيل معدني 
مزخرف في فتحات 
العمرية العلوية في 

 بيت الخضر 

 

 

 

 
 : نماذج حديد الحماية في المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة(22:3)شكل

 الباحثة المصدر:
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 :حديةد فةي الوجهةات الخارجيةة وذلةك الاسةتخدمت تشةكيالت مةن  التشكيل الخدارجي:حديد  ثالثًا
 كحمل بلكونة خارجية. إنشا يلهدف  الورئ تجميل الواجهة زب
   

 

 

 
 تشكيل معدني مزخرف في واجهة بيت موريس شحيبر بحي الزيتون(: 23:3شكل)

 الباحثة المصدر:

 :لتبليطات األرضيةا 301:
 ةعةن مونة عبةارةالزةرف  الرضةياتكانةت  نيةةالعثما الفتةرة بدايةةخالل فتره الحكم المملوكي وحتةى     

 الداخليةةةة األفنيةةةةلتبلةةةيط  الصةةةلبة الحجريةةةةالتبليطةةةات بشةةةكل جيةةةد، فةةةي حةةةين اسةةةتخدمت  مرصوصةةةة
فةي فتةره العثمةانيين  خاصةداخل المباني، ولكن مع ظهور البالط الملون  االيوناتالحيانا  و والممرات 

 1.ومتنوعة واع مختلفة ومنها ملون ظهرت تبليطات األرضيات بأن
 ويمكن تصنيف التبليطات الموجودة حاليا  في المباني األثرية في البلدة القديمة بززة كالتالي:    
  :البالط الحجر أواًل: 
زادت سماكتها وتوضع فةو   القطعة، وكلما زاد حجم باأليلب ةرباعي بأشكاليقطع في  الحجر      

بتشةكيل  الحجةارةوتصةف هةذه  ،جيةدا   المدكوكة عمةالنا التربةمن  سميكة ة، الو رصها فو  طبقةمون
 .اناتو يوالممرات والحيانا  اإلالداخلية بسيط، وتستعمل لتبليط األفنية 

 

 ثانيًا: البالط الملون: 
ويةةةتم تبليطهةةةا  20*20 هاي األيلةةةب مقاسةةةذات اللةةةوان مختلفةةةة، وفةةةوتكةةةون علةةةى شةةةكل مربعةةةات     
سةةود الملةةون، ومنةة  الةةبالط األبةةيئ واأل ط القيشةةانيويسةةمى بةةالبال مميةةزة، ن تشةةكيالت متنوعةةةلتكةةو  

 .ناتوايفي تبليط الزرف والحيانا  اإل وتستعملبنفس الحجم 
                                                 

جامعةة النجةةاح  تحليدل الطددرز المعاريدة للمبداني السدكنية فددي فلسدطين فدي الفتددرة العثمانيدة )حالدة دراسددية مديندة ندابلس(،الحمةد، طةار ،  1
 م.2119الوطنية بنابلس، فلسطين، 
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 ثالثًا: أرضية القصارة: 
يتم مدها على األرضةية وتهةذيبها وتسةويتها وتنعيمهةا،  ةقصار عن طبقة من مونة الوتكون عبارة     

يوضةةةم  (24:3 النظةةةر شةةةكل –صةةةزيرة المسةةةاحة والفرايةةةات  تسةةةتعمل للمطةةةابل الو الزةةةرف الداخليةةةةو 
 . انواع التبليطات األرضية

 

 

 

 
 الداية بحي الزيتونالل بالط إحدت يرف بيت  ميالد بحي الدر الل بالط فنا  بيت 

 

 

 

 
 بالط إحدت يرف بيت السقا بحي الشجاعية

 يمةفي البلدة القد أنواع التبليطات األرضية في المباني األثرية(: 24:3شكل)
 الباحثة المصدر:

 الخالصة:
تنةةاول هةةذا الفصةةل دراسةةة ألهةةم التكوينةةات الجماليةةة التةةي تتواجةةد داخةةل المبةةاني األثريةةة المملوكيةةة    

والعثمانيةةةة فةةةي البلةةةدة القديمةةةة بزةةةزة، والتةةةي شةةةملت األعمةةةدة والمةةةداخل والفتحةةةات والشةةةبابيك واألقبيةةةة 
، وقةةةةد ظهةةةةةر واضةةةةحا  الهميةةةةة هةةةةةذه بليطةةةةات األرضةةةةيةوالتشةةةةكيالت المعدنيةةةةةة والتالمتقاطعةةةةة والعقةةةةود 

التكوينات والعناصر الجمالية والمعمارية داخل المباني األثريةة، فكةان مةن الضةرور  الوقةوف عنةدها 
 ودراستها، وسيتم خالل الفصل التالي التركيز على دراسة وتحليل عنصر الزخارف بشكل مفصل.
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 :تمهة  4:1
 سروا  المختلفرةالمبراني األثريرة  فري ظهررت أهر  التووينرات الجماليرة التري مر  الزخرارف عتبررت    

تراري  وحارارة  بهرا تخلرد معراني والقري  الجماليرة التري ال أروعوتجلرت فيهرا  العامرة  وأالخاصة منهرا 
تتواجررد داخررذ  وسرريت  خرالذ هررفا الفصررذ تسررليط الارو  علررى هررف  الزخررارف التري مازالررت مدينرة زررزة 

خصائصها والقواعد التي اعتمدت عليها في  ف علىالمباني األثرية  وتحليلها وفلك م  خالذ التعر  
الوحرررردات الزخرفيررررة األساسررررية الترررري انبثقررررت منهررررا هررررف  الزخررررارف بتوويناتهررررا وتشررررويالتها و  تووينهررررا

ظهرررار تلرررك إالمختلفرررة  والطررررق والمرررواد المختلفرررة التررري اتبعرررت فررري  ة خيرررة والفني رررالقررري  التارينجازهرررا  واا
 الفترررة إلررىالترري تعررود  المبرراني األثريررة فرريالزخررارف  إلررىالعاليررة الترري تعوسررها  وررفلك سرريت  التطرررق 

 ةعامرالمبراني ال مر  حيرو وجودهرا فري  وتصرنيفها ةزرز  ةبمدينر القديمرة البلدةفي  والعثمانية المملووية
 ات الخارجية للمباني   والزخارف على الواجهات الداخلية والواجهخاصةال أو

 

  :تارةف الزخرفا 4:1
 والفراغ والتناسب والتووي  والنسب التجريد فلسفة في تبحو التي الفنو  علو  م  عل  هي الزخرفة    

 إلرى رتتحو   (حيوانية-دميةآ-نباتية) طبيعية وحدات أو هندسية وحدات إما وهي والخط  واللو  والوتلة

حساسه الفنا  لخياذ المجاذ وتروت تجريدية  أشواذ بداعه حتى واا  1 واألصوذ القواعد لها واعت واا
 

 :ا  ياصطالح لغا   الزخرفا - 

 زينرة فإنهرا تعنري العررب لسا  معج  في وردت ووما وحسنه  الشي  وماذ بأنها لغة   الزخرفة تعرف   

 علرى اليراتالجم إارفا  فهرو ا  اصرطالح معناهرا أمرا  والنباتيرة الهندسرية األشرواذ باسرتعماذ الشري 

 األشيا  
 

 تجميلي  هو فالهدف الحياة الدنيا  تجميذ هو الزخرفية الفنو  م  عند المسلمي  األساسي الهدفو    

2 الراا واالنشراح القلب في تبعوو  بالنفس الغبطة تشيع الزخرفة أ  حيو
  

 

ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواكِ قاذ اهلل تعالى:) َماَء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزيَّ   7}الصافات:{(ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِردٍ  ِمنْ  ِب َوِحْفًظاإِنَّ

                                                 
الوطنية    جامعه النجاحالحكةات المامارةا في القصير الارمايةا في البك   الق ةما بيابكس" راسا تحكةكةا"هنادي    ونعا  1

   2010بنابلس 
2
 .  1988 للوتاب  العامة المصرية الهيئة  الارمايةا" "الفيين :العزيز عبد محمد مرزوق   
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يََّنتْ  ُزْخُرَفَها األَْرضُ  أََخَذتِ  إَِذا َحتَّىَ  وقاذ تعالى:)   24}يونس:{(َوازَّ
فهف  الزينة هي إبداع م  اهلل سبحانه وتعالى يردعو اإلنسرا  إلرى النظرر فيهرا للتحقرق واالسرتمتاع    

سرر  مرر  أسررما  اهلل الحسررنى  فالمسررل  مرردعو إلررى االتصرراف بالجمرراذ والجميررذ ا  بمررا فيهررا مرر  جمرراذ
إحساسه بالجمراذ الرفي أودعره اهلل فري الورو    ةالفي هو البها  والحس  في الفعذ والخلق والى تنمي

 1جماذ الصور وجماذ المعاني على حد سوا  
 

 عملية المعماري  وهي شوذلل تحدو التي التزيي   عملية مع ترتبط ومفهو   الزخرفة العمارة وفي    

 ويتلقرا  لينرا إيصرذ  الرفي المبردع المظهرر علرى لنحصرذ األصرلي  التوروي  إلرى معينرة مفرردات إاافة

  الناظر
 

 :يشأ  الزخرفا 4:3
 علرى جردرا  بالرسر  القردي  اإلنسرا  قرا  حيرو التراري   قبرذ مرا إلرى الزخرارف نشرأة تراري  يعرود    

 وقرا  بيئتره  فري وتعريش يصرطادها ورا  التري والطيرور الحيوانرات رسر  حيرو فيها  عاش التي الوهوف

  متنوعة أخرى دميةآ ورسو  أشواذ برس 
 

 أنهرا أ  للزينرة  زخرفة مجرد هو هذ الزخارف  هف  م  الغرض التحديد على وجه معروف يو  ل و    

قروى  الحيوانرات ضلربع البردائي اإلنسرا  نسرب وقرد معا   للغراي  هي أ  الشر واتقا  النفع لجلب رموز
 للزخارف المطروح الوحيد المنطقي التفسير منها  ووا  انحدر التي ساللته أصذ واعتبرها خارقة يةهإل

 على السيطرة على قادر اإلنسا  أ  أي السحر  منطق على مبني هو تفسير الفترة تلك في المستخدمة

 التي الرسو  تلك خالذ م  نالحظ أننا إال وله فلك م  وبالرز  لصورته  قيامه بتجسيد  بمجرد الحيوا 

 مر  زا  ممي ر قردرا   اتهراطي   فري تحمرذ وانرت أنهرا إال بسراطتها مر  وبرالرز  الوهروف علرى جردرا  وجردت

 .معينة موهبة م  نابع أساسها وا  التي اللمسات الجمالية
 

 الجدرا  يرية علىالتصو  الزخارف تلك إلى باإلاافة الزخرفة  لتاري  المتتبعو  الدارسو  وجد وقد    

 هندسرية ةزخرفير عر  رسرو  عبرارة ووانرت القردي  اإلنسرا  اسرتخدمها التري األدوات علرى أخررى زخرارف

 ووانرت الزخرفية  القيمة معنى زير أي تحمذ ال وانت التي المجردة والخطوط النقط م  أساسا   تتوو 

   والخياذ التفوير م  وبيرا   قدرا   تعوس
                                                 

   2009  موتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع  األرد   "الزخرفا اإلسالمةا"أبو دبسة  فدا    1
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 البدائي إصرار الفنا  منها أمور عدة نتيجة الطبيعية الرسو  بعض ع  رفيةالزخ الوحدات رتتحو      

 ممرا  السره  والعصرا أو قةاري   مسراحات علرى الطبيعيرة الوحردات رسر  صرعوبة بسربب التحروير علرى

 أنره برد وال صغيرة  ةوحدة زخرفي إلى وتجديدها تحويرها ث  تطويرها أو منها بجز  االوتفا  إلى ياطر 

 وأوراق الفراشرات وألروا  ريرش الطيرور فري واار  هرو ومرا وألوانهرا الطبيعيرة لزخرارفا بربعض ترأثر

 .وزيرها النباتات
 

 :ةرةر  يميها ثسباب ةايت بأيها يالزةيا الزخرفا البشرةا اثجياس يعكماء الفن مؤرخي يةاكل  

 له عدا  وتعطياأل م  وتحميه المخاطر تقيه سحرية قوة لها أ  م  البدائي اإلنسا  يعتقد  وا  ما -

 .السالمة له وتام  القوة

تقانهرا فري الطويلرة السراعات يقاري التري ومصرنوعاته ألدواتره خاصة عناية يعطي وا  -  تشرويلها واا

فا  .ونقشها شولها وملمسها يعجبه ومنحنيات بخطوط أسطحها فقس   تشويال   زادها وقته اتسع واا

 .الفراغ أوقات وشغذ النفس ع  والتروي  التسلية م  نوع أو طاقاته م  للزائد تصريف ا وانت -

 

 التطورات م  بالعديد الزخارف مرت البدائي  لإلنسا  الوهوف زخارف م  وانطالق ا التاري  وعبر    

 ووانرت  بشرولها الحرالي  لينراإ وصرلت حترى آخرر  إلرى مورا  ومر  آخرر  إلرى عصر م  اختلفت التي

 رائعرة  بصرورة الفنرا  المسرل  هراطور   حيرو سرالمية اإل صرورالع في واا  بشوذ وبروزها رهاتطو   قمة

 فنية لوحات لنا لتنتج المعايير اإلسالمية  ام  بالجماذ العالي إحساسه وع  الواسع  خياله ع  تعبر

 لتعطري زيرهرا  أو المسراجد أو القصرور سروا  بشروذ وبيرر  اإلسرالمية العمرائر فري اسرتخدمت رائعرة 

  عمارة اإلسالميةال تلك ميزت التي المميزة الصبغة
1 

 

 :اإلسالمةا الزخارف 4:4
 المنطقرة لطبيعرةنظررا   ةتشرويلي ةفنير حارارة اإلسرال عنرد ظهرور  العربيرة الجزيررةل  يو  فري شربه    

القوافرررذ بررري  الررريم  والشرررا   وعنررردما تمرررت الفتوحرررات  ةسررروانها التررري تعتمرررد علرررى الرعررري وقيررراد ةوحيرررا
  وانرت لورذ مر  هرف  الردوذ واألندلس أفريقياومصر وشماذ وشملت فارس والعراق والشا   اإلسالمية

                                                 
  جامعه النجاح الوطنية البك   الق ةما بيابكس" راسا تحكةكةا"الحكةات المامارةا في القصير الارمايةا في هنادي    ونعا  1

   2010بنابلس 
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 الفنيررة والحاررارةوالعررراق   إيرررا الترري وانررت تشررمذ  الفارسررية الحاررارة أبرزهررا  ةسررابق ةحاررارات فنيرر
  واألندلس أفريقياالتي وانت تشمذ الشا  ومصر وشماذ  البيزنطية

تطرورت األسراليب لور  العررب  و ظلت الصناعات والحرف في أيردي صرناع الربالد التري فتحهرا و     
طبقا  لقواعد اإلسال   وبامتزاج العرب وسوا  هف  األقطار بعاه  مع بعض خالذ  ةلوذ دولالفنية 

 اإلمبراطورية اإلسالمية  ظهرت فنو  تتشابه في جملتها وتتباي  في جزيئاتها 
 

 ة  أثرهررا فرري قلرروا والحيرر األشررخا رسرر  نحررت التماثيررذ و   وقررد وررا  لنررواهي الرردي  اإلسررالمي عرر   
ممررا سرراعد علررى ازدهررار  التماثيررذ وصررورة الحيرروا  واإلنسررا  فرري بدايررة انتشررار اإلسررال  علررى األقررذ 

ال سيما آيات القرا  الوري  واألحاديو النبويرة واألمثراذ  الزخارف الهندسية والنباتية والوتابات العربية
  والحو  والشعر   إل 

 

  واسرتقر بري  أهرالي الردوذ  بردأت الزخرارف النباتيرة المحرورة يوثرر عنردما انتشرر اإلسرال ةوبعد فتر    
استخدامها وانتشارها وأخرفت صرور الحيروا  واإلنسرا  تردخذ بالتردريج حترى أصربحت أمررا  شرائعا  فري 

ولو  استبعدها الفنا  المسل  ع  قصد م  على جدرا  المساجد وأثاثاتها وم   الزخارف اإلسالمية 
واسررتمر ازدهررار الزخررارف  الدينيررة بالرسررو  إال مررا نرردر  تعرررض للموارروعاعلررى المصرراحف ولرر  يت

   1 اإلسالميةالنباتية والهندسية والوتابات حتى أصبحت م  أجمذ أساليب الفنو  
  

  ولقد وا  الوصف القرآنري للجنرة وأشرجارها وأنهارهرا وعيونهرا وأمراو  الجلروس بهرا مصردر اإللهرا   
ر حروررة الظررذ والنررور والتناسررق والتوامررذ فرري ألرروا  األشررجار والسررما  للفنررا  المسررل  فبرررع فرري إظهررا

عنردما شرراهد زخررارف  (*)واألرض وديناميويرة حروررة الميرا  والعيررو   حيرو ورد عرر  المررلر  ابر  زبالررة
الفسيفسا  على جدرا  المسجد النبوي التي صنعت في عهد الخليفة المهدي العباسي  وسأذ العمراذ 

"إنا عملنرا  علرى مرا اسرتوحينا  وتصرورنا  فري وصرف الجنرة وقصرورها  الرد:ع  تلك الرسومات وا  
 2 في القرآ  الوري "

 

                                                 
   2005  مطابع الشروق  القاهرة "تارةخ الزخرفا لكصف الرالث لكصياعات الزخرفةا ياليسةجةا" ،بشاي  سامي رزق 1

 المسلمي  األوائذ  الملرخي  واحدا  م  ب  زبالة الحس  ب  محمد )*(
   2007  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  "الامار  الاربةا اإلسالمةا"سي   جودي  محمد ح 2
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 األمر  األخررى  فنرو  مر  زير  ع  تميز  التي بالوحدة اإلسالمي الف  اتس  فقد فلك إلى وباإلاافة   

 بداياتره فري قتصررألنره ا وفلرك الزخرفيرة  والتعبيررات التصرامي  برنفس تشرترك الفنيرة جوانبره وافرة أ  إف

 والقواعرد المعرايير الحيراة ارم  مجراالت وافرة ليشرمذ تدريجيا   باالنتشار أخد ث  الدينية  الجوانب على

 اإلسالمي  الدي  فراها التي
 

 اعتنرى بقبرة عنردما وفلرك اإلسرالمية  بالزخرفرة اهرت  مر  أوائرذ مر  مرروا  بر  الملرك عبرد يعتبررو    

 اإلسالمية  أرقى الزخارف على يحتويمعماريا   رمزا   لتوو  تمامه اه ُجذ وأعطاها القدس في الصخرة

 بفال اللفي  سال   ب  ويزيد الوندي حياة ب  رجا  إلى ره 72عا  الصخرة قبة بنا  على اإلشراف فأسند

 الروعرة حيرو مر  هرفا  يومنرا حتى ف  يااهيه ال الفي بهفا الشوذ القبة إلخراج ف  م  لديهما ما وذ

 1.:  (6أنظر شوذ ) -المعمار في والدقة
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 زخارف مسج  قبا الصخر  في الق س (:1:4)شةل
 

 gspot.comhttp://counterlightsrantsandblather1.bloالمص ر: 

 :الحةامن تصيةر الةائيات  اإلسالمميقف  4:1:3
ِإ َّ اللَّررهَل الَل يَلِغِفررُر أَلِ  ُيِشرررَلكَل ِبررِه )الشرررك والوفررر  وفرري القرررآ  الوررري : األصررنا  ةوعبرراد الوثنيررةفرري  إ    

ررا ُ  ررِ  يَلشَل ِلرركَل ِلمَل ررا ُدو َل فَل يَلِغِفررُر مَل  ألزررراضوير وررا  التصرر فررإفابالنيررات  األعمرراذولورر    }64النسررا :{(وَل
وا  عليها تصاوير  قراما   لعائشة وأبقى فليس م  ن  يمنعه  ولقد تسام  الرسوذ ةأخالقي أو ةثقافي

علررى جرردرا  القصررور وعلررى النقررود  وثيرررةعليهررا وجعلهررا موطئررا   وسررم  للخلفررا  بصررور  يتورر وررا  
فرري دمشررق ال  مرروياألعلررى جرردرا  الجررامع  المرسررومة ةالصررور الفسيفسررائي إ والخيررا   بررذ  واألسررلحة

                                                 
  جامعه النجاح الوطنية الحكةات المامارةا في القصير الارمايةا في البك   الق ةما بيابكس" راسا تحكةكةا"هنادي ونعا    1

   2010بنابلس  فلسطي  
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 اإلنسرا التي خلقها اهلل  ولريس بمقردور  للطبيعةتصاوير  أنهاواتهاما  مع  تسبب حتى اليو  احتجاجا  
 1اهلل بخلقه  مااهاةيدعي بمقدرته على  أ 

 

 :خصائص الزخارف اإلسالمةا 4:2:3
لررره   خالصررا   فوررا  بهررفا فنررا  إسررالميا   مررن  الفنررا  المسررل  الزخررارف اإلسررالمية خصررائ  متميررزة    

ولقد تجسدت   الوري  واألحاديو النبوية  آنوهته الخاصة التي ترتبط برلية روحية مستوحاة م  القر 
هف  الخصائ  في الزخارف الموجودة في المباني االثرية التي تعود الى الفترة المملووية والعثمانيرة 

 ما يلي: الخصائ هف  وم  في البدة القديمة بغزة 
 

   التجرةأيل : : 
بررذ  التقنيررةبشرروذ عررا   وهررفا ال يعنرري نقصررا  فرري المهررارات  اإلسررالميةصررفات الزخررارف  أوذ وهرري   
الفر   أ   وفي فلرك قيرذ أو التحوير وهو ما يسمى بالتجريد الطبيعةالتحرر م  تقليد  ةتمثذ فور  إنها

 ي   تغييرر الشرأمرا قيرذ بر أوالحدو بذ الوعي برالالزم    ةمحتوا  تجرببطبيعته ال يمثذ  اإلسالمي
  واألزليم  حيز الالنهائي  األوسعالمجاذ  إلىترتب عليه تحويذ العمذ الفني  اإلسالميفي الرس  

 

( بمعنرى Arabesqueرابيسرك )األ  الفنري المصرطلعلى الزخرفة اإلسرالمية الباحثي  أطلق وقد     
مرر  الخطرروط  ةزخرفيرر ةوحرردات هندسرري إلررى ةإارراف  ةمجرررد ةوحرردات نباتيررمرر   والررفي يتوررو  العربرري

دخررروذ الخرررط  إلرررى ةإارررافوزيرررر فلرررك   ةوالنجميررر والمثلثرررةواللولبيرررة  والدائريرررة والمتقاطعرررة المسرررتقيمة
  اإلسالميةالزخارف  إلىالعربي 

 

يوو  إعرابرا  نمطيرا  عر  مفهرو   أ  إلىالعربي يتطلع  الزخرفةف    "إ :)*(وقد قاذ روجيه جارودي   
العقلرري  الهندسررةالموسرريقي ومعنررى  الطبيعررةمعنررى  أ جريررد والرروز   و زخرفرري يجمررع بررد  واحررد برري  الت

 2 في هفا الف    " المقومةيللفا  دوما  العناصر 
 

ولعرذ لقد استله  الفنرا  المسرل  مر  الطبيعرة تووينرات زخرفيرة لعرب فيهرا الخيراذ الفنري دورا  وبيررا      
بتره فري تقليرد الخرالق ونرواهي الردي  نفور الزخارف اإلسرالمية مر  صردق تمثيرذ الطبيعرة هرو عرد  رز

 3اإلسالمي 
 

                                                 
   1998  دار الوتب العربي  الح ةث" نلف"الجمالةا اإلسالمةا في االبهنسي  عفيف   1

   1986  منشأة المعارف باإلسوندرية  "الامار  يالفيين في  يله اإلسالم"عبد الحميد  سعد ززلوذ   2
   2005  مطابع الشروق  القاهرة تارةخ الزخرفا لكصف الرالث لكصياعات الزخرفةا ياليسةجةا"بشاي  سامي رزق  " 3
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فري التي تعود الى الفترة المملووية والعثمانيرة  األثريةالمباني في زخارف التجريد  خاصية توتمثل   
تووينرررات  إلرررى والمحرررورة الطبيعرررةمررر   المسرررتوحاةوظهررررت العديرررد مررر  النمرررافج   ةبغرررز  القديمرررة البلررردة
تبرردو  ةنباتيرر ةلزخرفرر أحررد هررف  النمررافج( يوارر  2:4)شرروذ أنظررر -الجمرراذو  الدقررة فرري زايررة ةزخرفيرر
فرري بوثرررة منتشرررة  ة  وهرري زخرفررةزررز  ةفرري مدينرر المعروفررةالزنبررق  ةوزهررر  زهررارمرر  نرروع مرر  األ ةمحررور 
وتتواجرد زالبرا  أعلرى فتحرات الشربابيك واألبرواب   القديمرة البلردةداخرذ  ةالخاصر األثريةالمباني  معظ 

طة أو ماررراف إليهررا بعرررض العناصرررر األخررررى النباتيرررة والهندسرررية فررري وأخررفت عررردة أشرررواذ إمرررا بسررري
  لتزداد بها جماال   تووينات منسجمة ومتزنة

 
 

 
 

 

 
 الشيا بحي الشجاعةاآل يميذج زخرفا مجر   من أح  اليباتات الطبةاةا في بةت  (:2:4)شةل 

 الباحثة المص ر:

  : ساحات الفارغاالبا  عن المرايةا: 
 النباتيرةجانب التجريد تور  الفراغ  فالوحدات  إلى أنها اإلسالمية الزخرفةفي  الهامةم  السمات     

 الهندسريةللوحردات  بالنسربة األمرروورفلك  إليهراالنظرر  بسررعةتتوالرد  ووأنهرا إيقراعتتوالى في  المجردة
  الخطيرررةيقرراذ علررى الوحرردات  أ ورر    ومثرررذ هررفا يمالنهائيررةالترري تتشررابك وتتاررافر فرري متواليررات 

مراال  إلرىتتجره نحرو مرذ  الفرازرات وتوراد تنطلرق  مختلفرةحات اسروجميع تلك الوحدات التي توسو م
التري تحررد مرر  انطالقهررا وتوررب  مرر  جموحهررا  وقررد  البراويررز أو الهندسرريةحردود لرره لرروال أطررر الخطرروط 

يتمثرذ فري الخروف  اإلنسرا ذ زريزي فري تعبر ع  مي الحلية إلى الحاجة أ " يرى )*(وا  هربرت ريد
 1 "متوازنة ةنفسي ةوحال ةعالي ةم  الفراغ  لعمذ فني جاد يتطلب مهارات تقني

 

 المسراحةبمرذ   يبردأالمصرم  عنردما  أوتواجه الفنرا   ةمشول أه هي  الفارزةتعتبر المساحات و      
ات منسررقة وعالقررات جمليررة والوصرروذ إلررى بعررض الررنظ  الزخرفيررة لعمررذ تووينرر  ةبالوحرردات الزخرفيرر

 2تنبثق م  المظهر الواقعي الحقيقي وتحويرها إلى منتج زخرفي مميز 
                                                 

   1986  منشأة المعارف باإلسوندرية  "الامار  يالفيين في  يلا اإلسالم"عبد الحميد  سعد ززلوذ   1
  الهيئة العامة لشئو  رس الراييةا الصياعةا""أسس الزخارف لكصف الصف الرايي بالم اإبراهي   محمد عبد الرحم    2

   2000المطابع األميرية  القاهرة  
)*(

  المفور والناقد اإلنجليزي 
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فرري العديررد مرر  الزخررارف فرري المبرراني  البعررد عرر  المسرراحات الفارزررةوقررد ظهرررت وااررحة خاصررية    
تيررة المسرراحات بالوحرردات الهندسررية والنبااألثريررة فرري البلرردة القديمررة بغررزة  حيررو برررع الفنررا  فرري مررذ  

بداع الصانع   (3:4)أنظر شوذ -بأسلوب متناسق زاية في الدقة والجماذ واا
 

 

 
 

 

 
 البيريي بحي الزةتينآل في بةت  البا  عن المساحات الفارغاتيضح خاصةا يميذج زخرفا (: 3:4)شةل

 الباحثة المص ر:

  : الحرةارالرا: 
 أو بالحروررةيلررز  عرري  المشرراهد  ألنرره الزخرفررة اإلسررالميةالهامررة فرري سررمات مرر  ال تعتبررر الحروررة    

  ةالزخرفير المسراحة بيد المشاهد ويتجوذ في جميع أجرزا  يأخف  فهو ف  الحروةوالتوقف ث   بالحروة
ال مجرراذ للشررك فيهررا   اإلسررالمية مسررألةفرري الزخررارف  الحروررةوجررود  إ " :(*)*ويقرروذ الرردوتور فرراروقي

تشروذ فري  أخررى أشرواذ إلرىالشروذ  ومر  الشروذ  أوالتصرمي   إلرى الصرغيرة الوحدةم   الحروة إنها
 وآخرر  آخررشوذ  إلىأو الشوذ  الوحدة  فالمشاهد يجوذ ببصر  م  للرليةمجموعها مجاال  متصال  

يعتبرر فري  الوحردة أو  الشروذ أ  و أقصرا  إلرى أقصرا يرى الرسر  ولره مر   ىاالتجاهات حتفي جميع 
بشروذ  متداخلرة  وبقردر مرا تصرب  الوحردات الفنيرة قاعاترهإيوقائمرا  بفاتره  بهرفا تومر   مسرتقال   الحقيقرة

 الدائريرةبرالخطوط  الحرورةوالتوقرف معرا   وبقردر مرا تتعروق  الحرورةوثيف ووثيق يجبر المشاهد علرى 
 1 "الفنية القطعة ةوبر لمتابعأبفذ مجهود  إلى ةماس الحاجةتصب   والمنوسرة

 

 بغزة وظهرت العديد م  القديمة البلدةفي  يةاألثر في زخارف المباني  الحروة خاصيةوتجسدت     
  

                                                 
   2009األرد      موتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع "الزخرفا اإلسالمةا"الدرايسة محمد عبد اهلل   1

 د إسماعيذ الفاروقي  باحو ومفور فلسطيني  (*)*
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 ةالمسرتمر  ةيوحي بالحروتوزيع وحداتها بانسجا  وتناز  دقة في تشويلها و  ةممي ز ال ةالتووينات الزخرفي
  (4:4)أنظر شوذ -وعد  الجمود والملذ

 

 
 

 

 
 ليلي بحي ال رجآل يميذج زخرفا تيضح خاصةا الحرةا في بةت  (:4:4)شةل

 الباحثة المص ر:

  راباا : المت ا: 
 أ  حيررو  االتسرراع واالمتررداد خاصرريةيحقررق فرري نتاجرره الزخرفرري  أ لقررد اسررتطاع الفنررا  المسررل      

 اللوحررةمررا انتهررت  فررإفاالخطرروط فرري وررذ االتجاهررات   ةمتابعرر إلررىترردفع البصررر  اإلسررالميةالزخررارف 
 أ فلرررك لمشرراهد نفسررره مرردفوعا  لمتابعرره المشررهد عبررر خيالرره  و وجررد ا المحصررورة الموانيررةبخطوطهررا 

نما وانت تلك الحدود نهاية ال ل  تستطع حصر  اللوحةحدود  البد منها األمر الرفي  إراديةالزخرفة واا
لهرفا الفر   فاألساسثم  تصمي  ال حدود له ينساح في الفور في اتساع ال محدود   اللوحةجعذ م  

يتجرره  أ علررى تصررور   وفرري    يصررب  خيالرره قررادرا  لرردى مرر  يشرراهد  فرري أ الرليررةيومرر  فرري اسررتمرار 
مررررا ال  إلررررىنرررره الفرررر  الررررفي يتجرررره فرررري الفررررراغ إلرررره   نهايررررةسررررعيا  ورا  مرررراال  دائمررررة ةفهنرررره فرررري حرورررر

ِشِرُق    )نهاية ِللَِّه اِلمَل لُّوا فَلثَل َّ وَلِجُه اللَّهِ  َواْلَمْغِربُ وَل ا ُتوَل   115}البقرة:{(فَلأَلِينَلمَل
 (5:4شوذ) أنظر -1

 

 
 
 

 
 زيةس بحي الزةتينرري ةيةسا الريم اآلزخرفا تيضح خاصةا المت ا  في  ةر  (:5:4)شةل

 الباحثة المص ر:
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 خامسا : سطحةا الزخارف: 
للطبيعرة ومرا نشراهد  مرثال  فري الزخرارف  ةور  الفنا  المسل  تجسي  الزخارف بحيو توو  مشرابه    

  واسررتبدذ بررفلك زخررارف تعتمررد علررى وارروح الخررط وتحرروير  الزخرفرري  والنقرروش اإلزريقيررة والرومانيررة
واارحة لرفلك  ةزخرفي ةوصراحة خطوطه الزخرفية  وعندما جس  زخارفه وا  فلك التجسي  فو مسح

 1 تعتبر الزخارف اإلسالمية م  الزخارف الخطية السطحية 
 

 :اإلسالمةاخارف التي ةقيم عكةها التةيةن الزخرفي في الز  االقياع  الزخرفة 4:3:3
 الشرررعرية األوزا   فالشررراعر يتبرررع خاصرررةقواعرررد  إتباعهرراوالشرررعر والموسررريقى مررر  حيرررو  ةالزخرفرر    

ومسررافات  أبعررادوحررداتها باعتبرار  قتتناسرر الزخرفرةوالموسرريقي يتبررع السرل  الموسرريقي  وررفلك  المعروفرة
 أدروهرا الطبيعرةراهرا فري تتوزع وتترتب بشوذ موزو  يوفذ لها جمالها وبهائها  وهري قواعرد ن خاصة

  2 المختلفة ةلتوو  له مرشدا  البتوار التووينات الزخرفي اإلنسا 
 

وتنطبرررق هررررف  القواعررررد علرررى الزخررررارف الموجررررودة فررري المبرررراني األثريررررة التررري تعررررود إلررررى الفترررررات     
 ه  هف  القواعد ما يلي:وأ ةالمملووية والعثمانية في البلدة القديمة بغز  اإلسالمية

 

   التيازنأيل :: 
التواز  هو تعادذ قوى الدفع م  وترذ وحجرو  ومسراحات وألروا  وخطروط فري التصرمي  والتوروي      

 إلرىفيرلدي   اآلخررأو يزداد الثقذ في جانرب عنره فري الجانرب   بحيو ال تطغى بعاها على بعض
قررادير التررواز  مرر  صررنع اهلل جررذ جاللرره جرررت علررى م ةوصررف  الراحررةوعررد   البصرررية الرليررة إفسرراد

وَلاِسرررررررريَل وَلأَلنبَلِتنَلررررررررا ِفيهَلررررررررا) :ىالوررررررررو   قرررررررراذ تعررررررررال رررررررردَلِدنَلاهَلا وَلأَلِلقَلِينَلررررررررا ِفيهَلررررررررا رَل ررررررررِي    ِمرررررررر  وَلاألَلِرضَل مَل ُوررررررررذ  شَل
 3  19}:الحجر{(مَِّوُزو   

 

 

 

 
 : تةيةن زخرفي متياسق ةحقق اإلتزان في بةت المزةيي بحي الزةتين(6:4)شةل

 الباحثة المص ر:
                                                 

   2005"  مطابع الشروق  القاهرة "تارةخ الزخرفا لكصف الرالث لكصياعات الزخرفةا ياليسةجةابشاي  سامي رزق   1
   2009ي للنشر والتوزيع  األرد     موتبة المجتمع العربالزخرفا اإلسالمةا"أبو دبسة  فدا   " 2

   2009  موتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع "الزخرفا اإلسالمةا"الدرايسة محمد عبد اهلل   3
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لجمراذ فرري العنصرر الزخرفري واخترذ توازنره  أصررب  هنراك شريئا  مفقرودا  فرري ومهمرا تحقرق صرفات ا   
الزيترو  فري حري  المزينري زخارف بيرت ألحدنموفج  يوا ( 6:4شوذ) أنظر -التووي  أوالتصمي  

فري واسرتخدا  العديرد مر  العناصرر والخطروط الترواز   قاعردة اتا  فيهتبغزة والتي  القديمة البلدةفي 
 ةبصررف بغررزةالزخررارف  عجميرر ىغلررب علرري إلخراجهررا بأسررلوب مررتق  ومميررزرفرري تصررمي  التورروي  الزخ

  ةعام
 

 رايةا : التشاب: 
ومر    تفرقرت وانتشررت إفا األشرجار أزصرا شعبت ت  ويقاذ ي ويقصد بالتشعب التفرق في الش    

النرور منره لرفلك  وينفجررالتي تمثذ التشعب حيرو ينبثرق الارو  مر  قرر  الشرمس  الوونيةالظواهر 
حيررو تتشررعب مرر   األشررجار الطبيعيررةي الفجررر فجرررا  لينفجررر النررور مرر  الشررمس  ومرر  العناصررر سررم

 الصررغيرة  وهررف  الشررعب األرضوحتررى الجررفور مرر  البررفر الموجررود فرري  األزصررا جررفوعها وفروعهررا 
ويسمى التشعب م   ةالتقالها في نقط أوالمصدر وقد يوو  تجمعها  أو األصذتجتمع في  أوتلوذ 

وقررد تحققررت هررف    ةمرر  مسرراحويسررمى التشررعب  ةمسرراح أو ويسررمى التشررعب مرر  خررط خررط أو ةنقطرر
 يوار  (7:4)أنظرر شروذ  –األنواع م  التشعب في زخارف المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة 

 مختلفة أثرية ة مباني التشعب في الزخارف عد أنواع
     

 
 

نموفج للتشعب م  نقطة 
لزخرفة في بيت البورنو بحي 

 لزيتو ا

 

 
 

 

 
 
 
 

نموفج للتشعب م  نقطة 
لزخرفة في بيت ظريفة بحي 

 الزيتو 

 

 

 

 يماذج لزخارف اعتم ت عكى قاع   التشاب من يقطا :(7:4)شةل
 الباحثة المص ر:
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 رالرا : التمارل: 
حررد أالترري ينطبررق  ةالترري تقررو  عليهررا بعررض التووينررات الزخرفيررالهامررة يعتبررر التماثررذ مرر  القواعررد     

وزالبررا  مررا  االتررزا  أنررواع وأسررهذبسررط ذ تحقيررق أووظيفررة التماثررتمررا  االنطبرراق   اآلخرررنصررفيها علررى 
التماثرذ الولرري يوتمررذ برره التشررويذ   ذ النصررفيثرريورو  التماثررذ علررى نرروعي  وهمرا التماثررذ الولرري والتما

 أحدالتماثذ النصفي فتشمذ التووينات التي يومذ  أمام  توويني  متشابهي  تماما  في اتجا  متقابذ  
البلدة  ماثذ في الزخارف فيتحقق هفي  النوعي  م  التو  1 متقابذ   في اتجا  اآلخرنصفيها نصفها 

 م  زخارف اعتمدت على هف  القاعدة ج نماف ( لتواي 9:4شوذ) أنظر -القديمة بغزة 
 

    
تماثذ ولي في 

زخرفة في قصر آذ 
 راوا  بحي الدرج

 

   

 

 

 
 
 

تماثذ نصفي في 
زخرفة بمئفنة جامع 
السيد هاش  بحي 

 الدرج

  

  
 : يماذج لزخارف اعتم ت عكى التمرال في البك   الق ةما بغز (9:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

                                                 
   2009  موتبه المجتمع العربي للنشر والتوزيع "الزخرفا اإلسالمةا"الدرايسة محمد عبد اهلل   1

 

 

 

 
 زخرفا في الجامع الامري بحي ال رجفي اعتم ت عكى التشاب من خط  ازخرف :(8:4شةل)

 الباحثةالمص ر: 
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 راباا : التبا ل: 
خرف موانره  واألصرذ فري التبرديذ تغييرر إفا أاسرتبداذ الشري  وتبدلره بره  أوومعنى التبادذ التغيير     

 الصررورةالتبررديذ تغييرر  وحقيقرةجعرذ شرري  مورا  شرري  آخرر  اإلبرداذفرري  واألصرذالشري  فري حالرره  
يجاد متغيرات ترفرع قيمره الزخرفرة أو  الفائدةوتوم   أخرى  ةصور  إلى م  التبادذ وسر حدة الرتابة واا

  1 العمذ الفني  ويوو  التبادذ في الشوذ واللو  والمساحة والعنصر 
 

( 7706ذ )شررو أنظررر -القديمررة بغررزة  البلرردةفرري  األثريررةوقررد تمثررذ التبررادذ فرري زخررارف المبرراني     
  تصميمهاعتمد على التبادذ في تعلى أحد جوانب مئفنة جامع السيد هاش   ةنموفج زخرفيوا  

 

 
 

 

 
 

 زخرفا تاتم  عكى قاع   التبا ل في مئذيا جامع السة  هاشم بحي ال رج (:1::4)شةل
 الباحثة المص ر:

  : التةرارخامسا:  
 أوعنصررر  أوعلررى شرروذ  للتأويرردالتورررار هررو  يفررةووظ  ةبعررد مررر  ةمررر  ي الشرر إعررادةهررو التورررار     
 بالرليرة األشرواذويفيرد برربط  بالولمرة  أوسروا  بالشروذ  اإلنسرا عنرد  إثرارة  التورار يحردو أل  ةولم

الترويررز حينمررا يوررو  منطقيررا   وظيفررةفرري بنررا  العمررذ وهررو يررلدي  الوحرردةفيحرردو نوعررا  مرر   البصرررية
   مذ  الفراغ ةب على مشولللتغل ة  ويعتبر وسيلا  ومنظما  ومدروس

 

التورار الهندسي والتورار المتناوب والتورار الترا  والتوررار المتردرج منها  أنواععلى  يأتيوالتورار     
تفرارها لتصرمي  وتشرويذ الزخرارف لظرروف  اإلبداعيرةيعتبر التورار أحرد الحلروذ و   والتورار المتوالد

التي تزيرد  األساليبتقر به العي  وهو أحد جماليا    خرفيا  ز ا  تووينومتطلبات التووي   ليخرج  المساحة
  ولر  يحردو التوررار فري الزخرارف اإلسرالمية أي ملرذ أو رتابرة الجماليرةقيمته  وزيادةم  ثرا  الشوذ 

الحاررارات  ة  والتورررار معررروف منررف نشررأنفررس ممررا يرردذ علررى براعررة االبتوررار الفنرري بهررفا األسررلوب
نظرهرررا  ةمررر  الحارررارات ورررا  لهرررا وجهررر حارررارةتوررررار ورررذ  أ   زيرررر حترررى القرررر  العشرررري والفنرررو  
تتمثرذ فري تعاقرب الليرذ  ةوونير ةولو  بينه  جميعا  خيطا  رفيعا  وتقاربرا  وبيررا   والتوررار ظراهر  المختلفة

                                                 
   2009  موتبه المجتمع العربي للنشر والتوزيع ا""الزخرفا اإلسالمةالدرايسة محمد عبد اهلل   1
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 -1 وزخارفرره  أعمالررهفرري  اإلنسررا   وجميعهررا ترجمهررا األخرررى الوونيررةوالنهررار وزيرهررا مرر  الظررواهر 
  (11:4)أنظر شوذ

 

 
 

 

 
 التةرار المتيال  اتم  عكىت: زخرفا (11:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

 :اإلسالمةا يالتابةر في الزخارف االرمزة 4:4:3
)المعابرررررد والقصررررور والقررررالع وبوابرررررات  والسياسررررية الدينيررررة العمررررارةالتعبيررررر المعمرررراري فررررري وررررا      

تتصررذ بمررا هررو  ةوبالزيرر ةتعبيريرر راضأزرر إلررىالمررد    ال ( عبررر الترراري  يتجرراوز الغرررض الرروظيفي 
  فلرك الوالسريوية العمرارةالتري طبعرت بهرا  ةاألساسي السمة  وم  هنا وا  المجاز هو الطبيعةخلف 

ليستحارر معنرى آخرر  فالشروذ ال يشرير فري  أمامنراوذ مجاز هو تجاوز لما هو حاارر وماثرذ  أ 
   الجليذ ةفتمنحه ص وأفوارمعاني  إلىفاته بذ  إلى الوالسيوية العمارة

 

نره يجرب البحرو فري ورذ تمثيرذ فنري عر  طرابع الرمرزي المجرازي  إلى أ (*)ويفهب فريدريك شليجذ   
  المترابطةم  الرموز  ةسلسل أنهالف  المصري القدي  على  إلى (*)*وينظر هيجذ

2 
 

 ي للتها في الفن يالامار :  الهي سةا اثشةال ارمزة 
 األشرواذفظهررت  الدينيرةورموز في المبراني  ةاألساسي الهندسية األشواذعبر التاري  استخدمت     

  وتمثررذ هررف  الدينيررة العمررارةفرري تووينررات  ةوالنصررف ورويرر والورويررة والموعبررة واالسررطوانية الهرميررة
وعل  الجماذ  العمارةوقد انوب الوثير م  منظري   مفردات للتعبير وتحقيقا  لالعتقاد الديني األشواذ

ديررا  أوالبحررو عرر  دالالتهررا فرري فوررر و  الهندسررية األشررواذ تأويررذالمسررتغربي  علررى مرر  المستشرررقي  و 
 على النحو التالي: إيجازهايمو   األشواذلهف   تأويالتالحاارات التي وجدت بها  حيو وردت 

 

  وجرا  اسرتلهامها مر  القديمرةفي الحارارات  ةوالزخرفي الفنية األعماذفي  الدائرةظهرت  :ال ائر  -
مثرررذ دورا  الليرررذ والنهرررار  ةلنرررواميس وونيررر مورفولررروجيلبررردر وقررروس السرررما   وهررري تمثيرررذ الشرررمس وا

                                                 
   2009  موتبه المجتمع العربي للنشر والتوزيع "الزخرفا اإلسالمةا"الدرايسة محمد عبد اهلل   1
"ال للت المةتافةزةقةا لكزخرفا اإلسالمةا يسبل التابةر عيها في الامار  المااصر : يحي ميطكقات فةرةا حلس  عاهد   2

   2011  مجله لونارد  يوليو حةاء الامار  اإلسالمةا"ج ة   إل
  ناقد و فيلسوف رومانتيوي ألماني )*(
  فيلسوف ألماني (*)*
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ة وشررروذ فو بعرررد دينررري وحروررر الررردائرةبررري   والعمرررارةوالمررروت والبعرررو  وقرررد ربرررط بعرررض منظرررري الفررر  
 والدراويش   الصوفيةحتى حلقات الفور عند  أو الوعبةالطواف والدورا  حوذ 

 

  ولهررف  السررماوية واألجرررا  األفررالك ةحرورر إلررىوالترري تشررير  الحلزونيررة ذاألشرروا الرردائرةعنررد  أوينشرر   
فرري جررامع سررامرا  وجررامع ابرر   الملويررةالمئررفنتي  نجررد  فرري  اإلسررالمية العمررارةحاررورا  فرري  األشررواذ

وشرف عنهرا العلر  الحرديو   أسررارا  يتام   المئفنتي تصمي  وال  أ طولو   ويعتقد بعض الباحثي  
حروذ  األرض  وهرو مطرابق التجرا  دورا  السراعةيسير باتجا  عقرارب  الملويةد الصعو  ةفاتجا  حرو

   النواةااللوترونيات حوذ  ةالشمس ووفلك حرو
 

 وما تعتبر الدائرة رمزا  للوسطية نظرا  لتسراوي أبعراد محيطهرا عر  المرورز  وتمثرذ الوسرطية منهجرا     
ذ واالعترداذ والموازنرة  وقرد ورد فري القررا  م  أفعاذ الرسوذ عليه الصالة والسال   وهري تعنري العرد

ةً َوَسطًا لِتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى النَّاسِ الوري  )   143}البقرة:{(َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ
     

وميثولوجيرا الحارارات  األديرا في وثيرر مر   تقديسية وأبعاد ةيرتبط المثلو بمعاني ديني المركث: -
 األبيررزيس إ  وهرر  الملرروك الثالثررة لآللهررةورمررز  القديمررة المصرررية الحاررارةي   فقررد ارترربط فررالقديمررة

 السومرية الحاارة  وفي األهراماتوابنه  رع  واستوحى المصريي  م  المثلو شوذ  األ وايزوريس 
)ورري( والسررما  )آ ( ليصررب  مثلثررا  مقدسررا   وعنررد اليهررود يرمررز  األرضالمررا  ولرردت  آلهررة  )نررامو( فررإ

السررما   وفرري  إلررى واآلخررر األرض إلررىحرردهما أداود  حيررو يرمررز  ةنجمرر إلررىلمتعاوسرري  المثلثرري  ا
 الديانرررةوفررري  براهمرررا( و)قشرررنو( و)شررريفا( ) اآللهرررةثرررالوو  إلرررىفرررا  المثلرررو يرمرررز  الهندوسرررية الديانرررة

 عالقرة إلرىوالرروح القردس  ومرا يشرير المثلرو  األب واالبر يرمز المثلو الثرالوو المقردس:  المسيحية
مرا  إفا اإللهيرة الرحمة إلىويشير  األسفذ إلىوانت قاعدته  إفاالسما   إلىالدعا  الصاعد  أوح الرو 
  األعلى إلىقاعدته  توان
العرردذ واالسررتقرار والومرراذ والثبررات  ومررا  إلررىيرمررز المربررع مرر  خررالذ تسرراوي أاررالعه  المربااع: -

رسررروخا واسرررتقرارا    الهندسرررية األشرررواذيعتبرررر الموعرررب الناشررر  عررر  دورا  المربرررع حررروذ ونفسررره أوثرررر 
بيرت وارع للنراس  وهري البيرت  أوذوالترواز  والرسرو   فهري الومراذ  إلرىومقطع مربع ترمرز  فالوعبة

وشروذ هندسري يترردد فري  الوعبرةمربرع  أ  إلرىاهلل فري المورا   ويرفهب الربعض  برأمرالعتيق الراسر  
  اسررتخدا  أ  ويسررود االعتقرراد بررةالجنررالمعبررد الموعررب فرري  ةويعوررس صررور  اإلسررالميةالمبرراني  أفنيررة

فري  بالقبراورقراب  الصخرة ةلقب األفقيمربعي  في تصمي  المسقط  بالشوذ المثم  الناش  م  تراو
 إليرهبرذ يعورس معنرى دينري وروحراني تشرير  إنشرائية زايرةالوثير م  المساجد ل  يو  لمجرد تحقيرق 

ََ َرِّكرَك وَرْوَُهُْم يَْوَمٍِرذم اََمانِ َرة  َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائِهَا َويَحْ : )الوريمة اآلية ْْ   والنجمرة 17}:الحاقرة{(ِمُل َعر
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الوررو  مللفررا  مرر  مربررع يرمررز إلررى الجهررات األربررع )الشرررق  يررة المللفررة مرر  مررربعي  تمثررذ أياررا  الثمان
 والغرب والشماذ والجنوب( ومربع يرمز إلى )الما  والهوا  والنار والتراب( 

1   
 

 :األولى  حيو ورد في رسالته  (*)الصفا( إخوا عند ) عميقة ةت دينيدالال وللمربع   
التررري هررري  األربررعجعلهرررا البرراري جرررذ ثنررال  مربعرررات مثررذ الطبرررائع  أوثرهررا الطبيعيرررة األمررور إ "     

الترري هرري النررار والهرروا  والمررا  والتررراب  األربعررة األروررا   ومثررذ واليبوسررة والرطوبررة والبرررودة الحرررارة
 األزمررا السررودا  ومثررذ  ةالصررفرا  المررر  ةالترري هرري الررد  والرربلغ  والمرتررا  المررر  األربعررة طاألخررالومثررذ 
الصررربا  األربرررعوالريررراح  األربرررعوالشرررتا   ومثرررذ الجهرررات  والخريرررفالتررري هررري الربيرررع والصررريف  األربرررع

ت والموونررا األرض: الطررالع والغررازي ووتررد السررما  ووتررد األربعررة واألوتررادوالرردبور والجنرروب والشررماذ  
 " الطبيعية األمور أوثر  وعلى هفا المثاذ وجد واإلنسوالتي هي المعاد  والنبات والحيوا   األربع

 

فرري  الرردائرةالسويسررري )تيترروس بورخررارت( برري  المربررع ومروررز  اإلسررالميوقررد ربررط منظررر الفرر      
 والحرورةو  بري  السرو والعالقرة ةوالتي تعوس نواميس ووني اإلسالميللف   األساسيةتحديد الخطوط 
فري  يالمورفولروجوالورو   وهرف  العالقرات وجردت تعبيرهرا  اإلنسرا والسرما    األرضوالزم  والفرراغ  

 الردائرة والقبرةحرد نتاجرات المربرع  والردائرة نجردها فري المرثم  وهرو أحيو المربع  الصخرة قبةتصمي  
 السما   إلى الرامزة

 

بروفا  وهرو يعتبرر شروال  تجريرديا  يرجرع  أفورار والدةعر   البوفيرة الديانرةيعبر المرثم  فري  المرمن: -
 الديانرةالعليا للرروح فري  المرتبة  وهي الروحية االستنارةاللوتس التي تعبر ع  بلوغ  ةزهر  إلى بأصله
 إلرىالورو  المللرف مر  مربرع يرمرز  إلرىم  التقا  مربعي  وهرو ترمرز  الثمانية النجمة أ  وتنشالبوفية

 الهوا  والتراب والما  والنار  األربعة الطبيعةعناصر  إلىمز ومربع ير  األربعالجهات 
 

 :اإلسالمةا اليح ات الزخرفةاأيياع  4:5
عبررارة عرر  الفررراغ المحصررور برري  خررط أو مجموعررة خطرروط متالقيررة تبعررا  هرري  ةالوحرردات الزخرفيرر    

 لتوو  توظيفها ت  الزخرفية وهف  الوحدات ويمأل مساحة معينة مهما وانت صغيرة أو وبيرة  لنوعها 

المبراني األثريرة التري تعرود إلرى  فري ظهررت المعماريرة التري الزخرفيرة التووينرات فري األساسية الوحدات
 والوحردات النباتيرة الهندسرية الوحردات وهري وحردات أساسرية ثالثرة مر تتورو  و   الفتررات اإلسرالمية

 :والتالي الخطية والوحدات
 

                                                 
   1998  دار الوتب العربي  الجمالةا اإلسالمةا في الفن الح ةث"البهنسي  عفيف  " 1

  الفي  حاولوا بالبصرة  أو الحادي عشر الميالدي مجموعة سرَّانية م  الفالسفة المسلمي  العرب م  القر  الرابع الهجري )*(
 أ  يوفقوا بي  العقائد اإلسالمية والحقائق الفلسفية المعروفة في تلك األيا  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 : اليح ات الهي سةا أيل: 

 الوبيرر الشرأ  لهرا يور  ولر   التراري  قبرذ مرا عصرور مر  الهندسرية الوحردات الزخارف فاتعرفت     

 المسرل  الفنرا  اتجره حيرو  تالحااراال نظير له في باقي  بشوذ يد المسلمي  على لها أصب  الفي

وسراعد  فري فلرك طبيعرة اإلسرال  الرفي ينهرى عر   بشروذ واار   الهندسرية الزخرارف اسرتخدا  إلرى
  ورفلك تفروق فري أمراو  العبرادة العقائد بالصور وور  بعض الفقها  رس  الوائنرات الحيرة التعبير ع 

 المسلمي  في الرياايات وا  م  العوامذ المهمة التي زودته  باألسس الريااية لألشواذ الهندسية
 شرواذاألوالزوايرا فري  لألطواذ ةوالتي تعتمد على قياسات دقيق والخطوط المتداخلة واألطباق النجمية

 شرواذاأل أ  مر  برالرز  الحارارات مر  حارارة أيرة فري نررا  لر  بشروذ المسرلمو  أبردع  فالمختلفرة
 المتماسرة والردوائر والمثلثرات والمربعرات والمسرتقيمات البسريطة األشرواذ مر  نابعرة األساسيةالهندسية 

 ىثنرلمعشرر واإلوا والمرثم  والسداسري الخماسري الشروذواألشرواذ المنتظمرة و والمتحرورة  والمتقاطعرة
  1 وزير  عشر

 

 بسررريطةفرري حقيقتهرررا  فإنهرررامررر  تعقيررد  الهندسرريةوعلررى الررررز  ممررا تبررردو الزخررارف فات الوحررردات     
ثرر  توصرريذ الررنقط  متسرراوية أجررزا  إلررى المسرراحةوقواعررد  وررا  مرر  بينهررا تقسرري   أصرروذعلررى تعتمررد 

 الهندسرةالمسلمي  بعلر   ةعناي  وهفا يدذ على مختلفةهندسيه  أشواذبعاها ببعض للحصوذ على 
 2 والتطبيقية النظريةم  الناحيتي  

 

 حينما قاذ: المالحظةدقيق التعبير عميق  )*( ولقد وا  )هنري فوسيو (    
مارررمونها الررردفي  مثرررذ  إلرررىوينقلهرررا  وبهرررا الظررراهرثمررر   الحيررراةيجررررد  أ "مرررا أخررراذ شررريئا  يمونررره     

لتفويرررر قرررائ  علرررى  ةسرررت هرررف  التشرررويالت سررروى ثمرررر   فليالهندسرررية للزخرررارف اإلسرررالميةالتشرررويالت 
نره ينبغري أ  زير ةومعا  روحي ةفلسفي ألفوار البيانيةنوع م  الرسو   إلىالحساب الدقيق قد يتحوذ 

عبرر الخطروط فتللرف بينهرا تووينرات  متدفقرة ةالتجريردي تنطلرق حيرا اإلطرارنه خالذ هرفا أأال يفوتنا 
هي التي تصل  ألوثر م  تأويذ  هائمةمرات ووأ  هناك روحا   ةومجتمع ةمر  متفرقةتتواثر وتتزايد  

يتوقف علرى مرا يصروب عليره المرر  نظرر  ويتأملره  وجميعهرا يخفري ويوشرف فري أنواعره عر  سرر مرا 
 3بال حدود"  وطاقاتتتامنه م  إموانات 

 

                                                 
  جامعه النجاح الوطنية ير الارمايةا في البك   الق ةما بيابكس" راسا تحكةكةا"الحكةات المامارةا في القص  هنادي  ونعا  1

   2010بنابلس 

   القاهرة  دار المعارف الفن اإلسالمي"أبو صال  األلفي  " 2
  ناقد فرنسي )*(

   2009العربي للنشر والتوزيع    موتبة المجتمع"الزخرفا اإلسالمةا"الدرايسة محمد عبد اهلل   3
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 شرغلتديمرة بغرزة فري البلردة القة اإلسالمية المملووية والعثمانية فتر وفي المباني التي تعود إلى ال    

فري ورا  لهرا دور مهر  ف  وبأسرلوب هندسري مرتق  زخرارفال فري واسرعة مسراحات الهندسرية وحرداتال
 :وجود خالذ م  لنا فلك   ويتجلياألشواذ الزخرفيةللعديد م  زخرفة المباني وأصبحت أساس 

 

شرواذ وحدات هندسرية مختلفرة األزخارف تتوو  م   ع  وهي عبارة :هي سةا زخرفةا تةيةيات -
يت  ترويبها وتورارها بأسلوب هندسي وفني عالي  يعتمد على التجريد والنسب والتناسب بحيرو ينرتج 

هندسررية  ةتووينررات زخرفيرر مرر  فجيوارر  نمررو  (12:4)شرروذأنظررر  –هندسرري متوامررذ تورروي  زخرفرري 
 مئفنة الجامع العمري  في

 

 

 

 
في مئذيا  مةرر شةل ماةنتاطي  متقاطاان خطيط مستقةما (: تةيةن زخرفي هي سي م12:4شةل)

 الجامع الامري بحي ال رج
 الباحثة المص ر:

 

 الهندسرية ةبررز التووينرات الزخرفيرتعتبرر مر  أو  صررفة  إسالميةوهي زخرفة  :اليجمةا اثطباق - 
 بحيرو الربعض جروار إلرى بعارها ترورب األارالع متعرددة ةأشرواذ نجمير عبارة ع  هيو   اإلسالمية

 أشرواذالنجميرة بعارها بربعض  األشرواذويرربط بري   نجمري  شروذ وسرطه فري برقشربه ط منهرا يترألف
   هندسية مختلفة

 

منهرا طبرق نجمري سرتة وثمانيرة وعشررة   األطررافالنجميرة بحسرب عردد  األطباق أشواذوتعددت     
مر  ثر   المملرووي العصرر فري النجميرة باألطبراق الزخرفرة شراعت وقرد  واثنى عشر وست عشرر طررف

  اإلسالمية العربية الزخرفية األشواذ أساس أصبحت العصر العثماني حتى إلىانتقلت 
 

 التري المعرارف والمواهرب  مر  مجموعرة تعورس النجميرة  األطبراق زخرفرة أ  الفر  مرلرخي ويررى    

 ووأ   13}البروج:{(َوُيِعيدُ  ُيْبِدئُ  إِنَُّه ُهوَ تعالى:) وقوله وآياته الوري  القرآ  م  المسل   ناالف استلهمها

عجابره البرديع الهندسري الوروني للنظرا  تصرور  الزخرارف تلرك عبرر يعورس المسرل  الفنرا   خلقره بدقرة واا

 .صنعه وجماذ
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 ةالهندسرري ةفرري التووينررات الزخرفيرر المختلفررة فرري البلرردة القديمررة بغررزة اسررتخدمت األطبرراق النجميررةو     
وبأسلوب فني ودقة عالية في توزيرع   جدا  وثيرة المتعددة و ال هابأشوالو   المباني األثرية في العديد م 

  (13:4)أنظر شوذ -وتورار األطباق النجمية بتواز  ونسب زاية في الجماذ
 

 

 
  بحي ال رج آل رضيانفي قصر  أطرافمن أطباق يجمةا ذات رمايةا زخرفا  :(13:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

 

 

 

 
  رف في آل رضيان بحي ال رج(: يميذج آخر لألطباق اليجمةا لكزخا14:4شةل)

 الباحثة المص ر:

 : اليح ات اليباتةا رايةا: 

 الحراذ بالنسربة هرو وومرا القردي  منرف وعمرائر  جدرانره زخرفرة فري للنباترات اإلنسرا  اسرتخدا  ظهرر    

 فري عمليرة أبردع ولونره العناصرر هرف  اسرتخدا  فري السرباق لريس المسرل  فالفنرا  الهندسرية للعناصرر
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فات  نباترات وفرروع أوراق مر  النباتيرة  التشرويالت فري اسرتخدا  أبردع قردو   مبانيره تجميرذ فري توظيفهرا
 العناصرر المسرتخدمة وتجريد تحوير علي الفنا  عمذ إف وثمار  وأزهار والحلزونية الدائريةالمنحيات 

 ميرذ فيهرا وظهرت  ةمجرد ةع  نقلها حرفيا  فهي عناصر زخرفي ةوبعيد الطبيعية صورتها  ع ةبعيد

 . الفراغ والخوف م  المساحات شغذ إلى المسل  الفنا 
 

وخررروج  المرونررة علررى تعتمررداو   أنررواع مرر  النباتررات ةعرردأوراق مرر   النباتيررةوررو  الوحرردات توت    
للحصرروذ منررتظ   فرري ترتيررب الوحرردات بإيقرراع بررادذوالت ماثررذوالت التورررارو  واألوراق األصررغرالتفريعررات 

  الزخرفرةفري  الوثافرةتغيير النرور والظرذ وبراختالف  بواسطةتباي  يحدو   و ةعلى التووينات الزخرفي
فري تناسرق  الزخرفرةفري نفرس  ةووحدات هندسي ةزخارف فات وحدات نباتي األحيا وتوجد في بعض 

 1 وانسجا  بتجريدها وتشابوها وتافيرها
   

الترري تعرود إلررى العهررد  اسرتخدمت العديررد مر  الزخررارف فات الوحرردات النباتيرة فرري المبراني األثريررة    
أنظررر  –وتشررويالت زايررة فرري الدقررة والجمرراذ  وبنسررب  فرري البلرردة القديمررة بغررزةالمملررووي والعثمرراني 

  (15:4)شوذ
 
 
 
 
 

زخارف فات وحدات نباتية في 
 بيت سيسال  األثري بحي الزيتو 

 

 
 

 
 

                                                 
  7646  دار النهاة العربية   الطبعة األولى  التراث الماماري في مصر"صطفى  صال  لمعي  "م 1
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زخارف فات وحدات نباتية في 
 بيت سيسال  األثري بحي الزيتو 

 

 
 
 

 
 

 : يماذج لزخارف ذات يح ات يباتةا(15:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

موااررع منهررا وصررف الجنررة الترري وعررد اهلل المررلمني   ة  الوررري  فرري عرردآوقررد فوررر النبررات فرري القررر     
الوحردات النباتيرة    لفا فالزخارف فات}76اإلنسا :{(َوَداِنَيًة َعَلْيِهْم ِظََللَُها َوُذلَِّلْت قُُطوفَُها َتْذلِيلً  بها:)

في العمارة ترمز إلى الخير والخصب والنما  الفي م   بها اهلل علرى النراس فرأخرج الحري مر  الميرت 
 1وجعذ م  الما  وذ شي  حي 

 

  : اليح ات الخطةارالرا: 

 مظراهر مر  صب  مظهررأ ث  للعل   وسيلة العربي الخط وا  فقد زخرفي  وعنصر الخط استخد     

 أسراليب فري بولر  ىويتعردد حتر ويتنروع ويتحسر  ينمرو ومرازاذ السرحر  فيره ويجري لحياةبا يفور الجماذ

 2 الزخرفة م  التحوير نوعا   بهفا فاعتبرو  والمروبة  المفردة حروفه في الجزئية التحويرات
 

استخد  الخط الووفي البسيط في بعض المباني األثرية والفي يعتبر م  الخطوط القديمة والرفي     
 سمي  بفلك نسبة إلى مدينة الووفة بالعراق  ولونه ل  يستخد  بغزة بوثرة وخط الثلو 

 

 فوق جريةح ونقوش المباني األثرية في البلدة القديمة بغزة  العديد م هبأنواع لثلوا الخط أثرى قدف   

ألواح تأسيسية تعتبر بمثابة هي و الخارجية والداخلية   الواجهاتفي  فوق النوافف أو والمداخذ  األبواب

                                                 
   2009موتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع  األرد    الزخرفا اإلسالمةا"،أبو دبسة  فدا   " 1

2
جامعه النجاح الوطنية  راسا تحكةكةا"،الحكةات المامارةا في القصير الارمايةا في البك   الق ةما بيابكس"   هنادي  ونعا  

   2010بنابلس 



46 

 

أنظرر شروذ  -غرائرالثلرو البرارز والالخرط  صرور أهر  ومر   للمبراني العامرة وشرواهد القبرور األثريرة
(16:4)  

 

 
 

 

 
 لدرجبحي ا خط الثلو البارز في الزاوية األحمديةلوحة م   عيةجامع اب  عثما  بحي الشجالوحة م  خط الثلو الغائر ب

 المستخ م في المبايي اثررةا في البك   الق ةما بغز  ثيماذج من الخط الرك :(16:4)شةل
 الباحثة المص ر:

عنررد توقيررع اسررتعمله السررالطي  العثمررانيي  عرر  خررت   عبررارةالطغرررا  والترري هرري  أيارراسررتخدمت ا   
  ووجدت الطغرا  واإلجازة الديواني وخط الطغرا  هو مزيج بي  خطي  ةالسلطانيرسائذ وال تالفرمانا

ق ترراري  تجديررد السرربيذ مرر  قبررذ توثرر ةفرري لوحرر ةسرريبذ الرفاعيررواجهررة علررى فرري البلرردة القديمررة بغررزة 
  (17:4)شوذأنظر  -هر 7674السلطا  العثماني عبد الحميد الثاني عا  

 

 
 

 

 
 

 ختم الطغراء عكى ياجها سبةل الرفاعةا بحي ال رج :(17:4)شةل
 الباحثة المص ر:

 :الزخرفا عكى الحجر 4:6
 األحبرار قرد ال يسرتمر طرويال  فري نقرش الزخرارف  حيرو أ  الرسر  ب المختلفرة استخدمت األحجار    

حترى لرو وانرت معرارة  ذزمر  طوير نقروش الزخرفيرة إلرىفوا  الحفر وسيلة لتثبيرت ال داخذ المباني 
تحرررف فنيرررة ترررزي  وو وتيجرررا   ألرررواححجريرررة مررر  حترررى أصررربحت الزخرررارف وشرررواهد   لمرررلثرات المنرررا 

ياراحهامعلمها  إلبرازواجهات المباني مستغلة انعواس الشمس وظاللها  والحجرر المسرتخد  منره   واا
رقررري أنرررواع الحجرررر ر الرخرررا  مررر  أأنرررواع مختلفرررة فمنررره األحجرررار الرمليرررة والجيريرررة والرخاميرررة  ويعتبررر

 1  لصالبتها
 

                                                 
   1999  بيروت موتبة لبنا   "جمالةا الزخرفا الاربةا"  عفيف البهنسي 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_(%D8%AE%D8%B7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_(%D8%AE%D8%B7)


46 

 

ال تتررروفر جميرررع أنرررواع األحجرررار ومرررع فلرررك فرررا  استحارررار األحجرررار  البلررردة القديمرررة بغرررزةوفررري    
  عامال  لرفع مسرتوى الزخرارف المنقوشرة عليهراالرخامية القليلة الوجود في ززة م  أماو  بعيدة وا  

وبرررزت المهررارة العاليررة فرري حفررر الحجررر باألشررواذ الفنيررة الرائعررة واألعمرردة والتيجررا  وقواعررد األعمرردة 
 وم  أنواع الحجر التي نقشت عليها الزخارف والتالي:  المزخرفة

 

   الحجر الرمكي: أيل: 
وورا  منتشرر بوثررة فري زرزة  ويجلرب هرا الزخرارف  اعف أنواع الحجر التي نقشرت عليويعتبر أ    

م  محاجر الحجر التي وانت تتواجد في منطقة الشرق  ولور  الوثيرر مر  الزخرارف المصرنوعة مر  
معرارة للتدورذ مر  قبرذ عوامرذ التعريرة بشروذ أسررع فهري   صرمد لسرنوات طويلرةتلر  الحجر الرملي 

تعرارت مر  الحجرر الرملري  ةزخرفر وفجنمر (18:4)شوذأنظر  – أنواع الحجر األخرىزخارف م  
 بحي الدرج آذ راوا   قصرللتدوذ في 

 

 الحجر الجةري: ايةا  ر: 
بة مرر  الحجرررر الرملرري  ونقشررت عليرره العديررد مررر  الزخررارف فرري مبرراني البلررردة شررد صررالويعتبررر أ    

منقوشرة  زخرارف نمروفج (19:4)شروذ أنظر -ومازالت تحافظ على مالمحها بشوذ جيد القديمة بغزة
 بيت السقا بحي الشجاعية  وبيت المزيني في حي الزيتو   على الحجر الجيري

 

 

 

 
 (: زخرفا من الحجر الرمكي في قصر آل رضيان بحي ال رج18:4شةل)

 الباحثة المص ر:

 

 
 

زخرفة على الحجر الجيري في 
 السقا بحي الشجاعية آذ بيت
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  : الحجر الرخامرالرا: 
شد أنرواع األحجرار صرالبة التري وجردت فري المبراني األثريرة فري البلردة أيعتبر الحجر الرخا  م      

لصالبته واستخدامه في األعتراب والعقرود المختلفرة القديمة بغزة  فقد تواجد في جميع المباني األثرية 
  وتوجرررد العديررد مررر  الزخرررارف التررري نقشرررت علرررى الحجرررر  وفرري األعمررردة وفررري نقرررش الزخرررارف عليهرررا

 (20:4شروذ) أنظرر -الرخامي بطريقرة إبداعيرة ودقرة ومهرارة عاليرة جردا  رزر  صرالبته وقوتره الشرديدة
  عية وبيت جهشا  بحي الزيتو بيت حتحت بحي الشجام  الرخا  في زخارف  نمافج

 
 

زخارف على الحجر 
الرخا  في بيت حتحت 

 بحي الشجاعية

 

 
 

 

 
 
 

زخارف على الحجر 
الرخا  في بيت جهشا  

 بحي الزيتو 

 

 

 

 

 الق ةما (: يماذج لزخارف ميقيشا عكى الحجر الرخام  اخل البك  20:4شةل)
 الباحثة المص ر:

 

 

 

 

زخرفة على الحجر الجيري في 
  بحي الشجاعية مزينيالآذ بيت 

 
 
 

 

 : يماذج لزخارف ميقيشا عكى الحجر الجةري(19:4)شةل
 الباحثة المص ر:
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اررورة مردى االهتمرا  فري تشرويذ وصرنع الزخرارف و استخدا  الحجر الرخرا  الصرلب علرى يلود     
  علررى الرررز  مرر  أ  الحصرروذ عليرره وررا  مرر  خررارج تواجرردها داخررذ المبرراني فرري العصررور المااررية

طريرق السرف  إلرى  حيو وا  قديما  وخاصة فري العصرر اإلزريقري والرومراني يجلرب عر   مدينة ززة
  ززة ليت  استخدامه

 

 :الزخارف صيعفي  الطرق المتباا 4:7
خراجه صنعاتبعت عدة طرق في      بشرولها النهرائي  وفلرك بمرا يتناسرب مرع التصرمي   االزخارف واا

والخطرروط والوحرردات األساسررية الموونررة للزخرفررة  إاررافة إلررى طبيعررة المررادة المسررتخدمة  ومرر  هررف  
 الطرق التالي:

 

 طرةقا اليحت: يل  أ: 
ويورو  فيهرا النحرت الموجرودة فري مدينرة زرزة   الحجريرة الشائعة في نقش الزخرارفوهي الطريقة     

 ويسرراه  فرري فلررك أياررا   مالمرر  وتورروي  الزخرفررة إظهررار بهرردفعلررى الحجررر زررائرا  وقررد يوررو  بررارزا   
وتمثررذ   ات المزخرفرة  وتشروذ إطررارات تحريط بالمسرراحانعوراس أشرعة الشررمس وظاللهرا علررى الزخرفرة

علرى نحترت زخرارف  طريقة النحت مدى دقة ومهارة الحرفيي  العالية في سبيذ انجازها بأفاذ شوذ
  (21:4شوذ)أنظر  – مئفنة جامع السيد هاش  بحي الدرج

 

 
 

 

 
 ال رجامع السة  هاشم بحي جعكى مئذيا اليحت  ا(: يميذج لزخارف بطرةق21:4شةل)

 الباحثة المص ر:
 النحت زخارف المقرنصات  ةبطريق المصنوعةويندرج م  ام  الزخارف     

تشرررربه خاليررررا النحررررذ تواررررع دائمررررا  فرررري طبقررررات منتظمررررة  ةهرررري زخررررارف معماريررررو  المقريصااااات: -
  مرصوصة تسمى حطات وتوو  هف  الطبقات مصفوفة بالتبادذ بعاها فوق بعض

 

قبررررذ المسررررلمو  علررررى اسررررتعمالها أقررررر  الحررررادي عشررررر المرررريالدي ثرررر  ظهرررررت المقرنصررررات فرررري ال    
اسرررتعماال  عظيمرررا  حترررى صرررارت مررر  مميرررزات العمرررارة اإلسرررالمية  وقرررد أخرررفت فوررررة المقرنصرررات مررر  
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التحجر الطبيعي المعلق في الوهوف والرفي ينرتج مر  تجميرع نقراط الميرا  المحملرة براألمالح الجيريرة 
  هف  توو   ةمنتظمة وفلك في بعض الوهوف بفعذ الرش  بطريقوتوو  على شوذ أعمدة نازلة زير 

 ت المقرنصررات أو الررداليات  واختلفررت أشرروالها برراختالف الزمررا  والموررا األعمرردة متدليررة ولررفلك سررمي  
  وقرد بلر  اسرتعماذ المقرنصرات فروتره في مختلرف المبراني اإلسالمية ارفولعبت دورا  هاما  في الزخ

وتنوعرررت أشررروالها واختلفرررت أحجامهرررا فمنهرررا ظهررررت المقرنصرررات فات   فررري قصرررر الحمررررا  بغرناطرررة
 ( 22:4أنظر شوذ) – 1المروزي   والمقرنصات المدببة 

 

 
 

 

 
 مقرنصات فات مروزي  مقرنصات مدببة

 المقريصات أيياع :(22:4)شةل
 ةبغررز  فرري بعررض المبرراني األثريررة فرري البلرردة القديمررة ةمعماريرر ةوزخرفررالمقرنصررات اسررتعملت قررد و     

التنرروع والتنسرريق برري  الظررذ والنررور النرراتج مرر  الطبقررات البررارزة والغاطسررة فيهررا  فعلررى سرربيذ  ةمعطيرر
عنررد منراطق االنتقرراذ برري  الوتررذ  واسررتخدامها  خاصررةالمثراذ اسررتخدمت عنررد ترردرجات الوترذ البنائيررة 

طررف العقرد  يرةنهاعنرد  وأحيانرا  أسفذ شرفات المدف  وما في مئفنة جامع المحومرة بحري الشرجاعية  
علررى  ميررذ المبررانيجلت ةجماليرر ةوتشررويالت زخرفيرر أوبيررت العشرري بحرري الرردرج    عقررد إيررواومررا فرري 

 واألعمردة األعمردةفري تيجرا   أوالردرج   بحري أذ راروا ومرا فري قصرر  الواجهات ونهايات الجردار
  (23:4)أنظر شوذ –ةاب  عثما  بحي الشجاعيفي محراب جامع  الموجودة

 

 
 

 

 
مئفنة جامع المحومة  ةات فات مروزي  ومدببمقرنص

 ةبحي الشجاعي
مقرنصات فات مروزي  عند طرف إيوا  بيت 

 العشي بحي الدرج
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مقرنصات فات مروزي  على واجهة قصر أذ راوا  

 بحي الدرج
تاج عمود مقرن  في محراب جامع ب  عثما  

 بحي الشجاعية
 البك   الق ةما بغز يماذج ثيياع المقريصات في : (23:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

   طرةقا التشبةك: رايةا: 

منهرا  تشويالت جميلةها بمتشابوة مع بعام  الحجر   فيها الزخارف على شوذ مداميك توو و     
واسرررتخدمت فررري   ومررر  الحجرررارةمختلفررري  نررروعي   أو  وزالبرررا  تورررو  مررر  لررروني  النباتيرررة أو الهندسرررية

 ةتورو  عملير األحيرا وفري بعرض   عقرودأعتراب فتحرات الشربابيك وال علرى وخاصرةتشويذ الواجهرات 
حجر للعتب  أوذم   القريبة الحجارةحيو يمنع انزالق قطع  إنشائيهدف  اله األحجارالتشبيك بي  

  (24:4)أنظر شوذ – 1الشباك  أوهبوط عند الباب  ةفي حال
 

غرزة واقتصرر اسرتخدامها ب البلردة القديمرةورز  صعوبة تنفيفها إال أنها استخدمت هف  الطريقرة فري    
جامع السيد هاش  ومدخذ سوق القيسارية وندر استخدامها محراب في بعض المباني العامة وما في 

   )األبلق( بنا  المداميك الملونة لوببأسالتشبيك  ةتتشابه طريقو  في المباني الخاصة 
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 ةسارةا بحي ال رج(: زخارف بطرةقا التشبةك عكى ياجها سيق الق24:4شةل)

 الباحثة المص ر:



67 

 

باللو  األحمرر  رخا مع حجر رملي أو حجر  رخا استعملت المداميك حجر  الم امةك المكييا: -
وتعبير إلظهار الواجهات وخاصة في العقود  وقد عرف هفا األسرلوب فري ايطاليرا واسربانيا وسروريا  

مرع مرداميك مر  الطروب األحمرر  ةذ مداميك حجريووا  أوذ استعماله في العمارة البيزنطية باستعما
على التوالي  ويطلق عليه )أبلرق(  واسرتخد  هرفا األسرلوب فري العديرد مر  المبراني األثريرة فري البلردة 

 1القديمة بغزة 
 

  : التطاةم أي يزةلطرةقا الترالرا: 

ش الزخرفرة تارورا  يقرو  النحرات برنق أ فري هرف  الطريقرة بعرد وهي الزخرارف المنزلرة تنرزيال   حيرو     
مرر   يقرر  ألواحررا    أ أو  ملونررةعجينررة  أوفرازررات زررائرة  يقررو  بمررذ  هررف  الفرازررات بمررالط )مونررة( 

 الحجر الملو  أو الصدف أو العظ  أو العاج وتنزذ في هف  الفرازات الغائرة 
 

فرررري العامررررة والمميررررزة بمدينررررة زررررزة وخاصررررة  األثريررررةوقررررد اسررررتخدمت هررررف  الطريقررررة فرررري المبرررراني     
در اسررتخدامها فرري المبرراني نررلورر  و   ةومررا فرري جررامع برر  عثمررا  بحرري الشررجاعيالمحاريررب والمنررابر 

  (25:4)شوذأنظر  – زخارف بيت العشي بحي الدرج بعاها في الخاصة  ولونها موجود

  : تشقفطرةقا الراباا: 

هندسرررية أو نباتيرررة مررر  الحجرررر )شرررقف( عتبرررر مررر  أصرررعب الطررررق حيرررو يرررت  عمرررذ تقطيعرررات وت    
وقررد تتنرروع   الملررو  والصررلب  وتررر  مررع بعاررها الرربعض بإحوررا  ودقررة عاليررة لتوررو  زخرفررة صررلبة

إ  براعرة النحرات فري   التقطيعات الحجرية فتوو  م  الحجر الملرو  أو مر  الصردف أو مر  العظر 
ع مر  الزخرارف ال تاراهى إف أ  توروي  التقطيعرات يرت  باألزميرذ والمنشرار اليردوي والمبررد  هفا النرو 

حوررا  التقطيعررات عمررذ شرراق وبطرر  ودقيررق جرردا   وأشررواذ التقطيعررات تتنرروع منهررا المربعررة والدائريررة  واا
  والطويلة للمستطيذ واللوزة للبيااوي والمسدسة والمثمنة والمعشرة
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 (: زخارف بطرةقا التيزةل في بةت الاشي بحي ال رج25:4شةل)

 الباحثة المص ر:
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  (26:4)أنظر شوذ – في بالط حما  السمرة األثري بمدينة ززة وقد استخدمت هف  الطريقة
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 حمام السمر  بحي الزةتين أرضةازخارف بطرةقا التشقف في  :(26:4)شةل
 الباحثة المص ر:

 :اث يات المستخ ما في صيع الزخارف 4:8
فررة عمليررة طويلررة  ولرر  تورر  تعتبررر عمليررة صررنع الزخررارف عمررال  دقيقررا  ويتطلررب ترردريب واسررع وثقا    

 واألدواتهناك معاهد لتعلي  وتدريب الحرفيي   بذ وانت الورشات هي المعاهد العملية لهف  الحرفة  
والخرريط الررفي والمبرررد  واألزميررذ ةوالمطرقررت تسررتخد  لصررنع القطررع الزخرفيررة وانررت بسرريطة الترري وانرر

رة يسرطر بهرا الخطروط المسرتقيمة  وفلرك فهرو مسرط قياسرا  وشراقوال  وفرجرارا  أيارا  يستعمذ مسطرة وم
  وهررو مقيررراس ينشرر  عليررره أشررواال  وخطوطررا   مسررتقيما   أثرررا  بتلرروي  الخرريط وشررد  علررى الحجرررر فيترررك 

تلوينرره بعالمررة تحرردد المقيرراس المطلرروب  وهررو شرراقوذ لتحديررد  أوبعررد عقررد الخرريط  األبعرراديطررابق برره 
لخريط فرجرار يسرتعمذ لتوروي  الردائرة وفلرك بتثبيرت   اإالخط القائ  بعد تثقيله برأس معردني  وأخيررا  فر

طرفه بمسمار فوق مروز الدائرة ث  تحديد خيط بطوذ نصف القطرر المطلروب وتردوير طررف الخريط 
مسمار فتتشوذ الدائرة  حيو وانت هف  هي طريقة رس  الدوائر قبذ ابتوار الفرجرار   أوبواسطة قل  

 يمو  رس  القوس والقبة  بواسطة الخيط أياا    و اآل ومازالت هف  الطريقة مستعمذ حتى  

والمنشرررار الوهربرررائي والمسررراطر الدقيقرررة فررري  اآللرررياليرررو  فقرررد دخلرررت الوسرررائذ الحديثرررة والمنقرررار  أمرررا
1 عمليات النحت والحفر 
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 :غز ب الق ةما  في البك  المبايي اثررةا الخاصازخارف  4:9 
 البلردةفي  ةم  المباني التي ما زالت قائم األوبر ةالنسبتشوذ  الخاصة األثريةالمباني  أ  حيو    

علرى التصمي  وتوزيرع الفرازرات التري تعتمرد  ةبنفس فلسف الخاصة  وتتفق جميع المباني ةبغز  القديمة
  وتشررولت بمررا يتناسررب مررع ةزررز  ةوالعررادات والتقاليررد الترري اتسررمت بهررا مدينرر والمجتمعيررة الدينيررةالقرري  
فنجد أ  العناصر األساسية التري تتورو  منهرا جميرع البيروت الخاصرة ا  به االجتماعية الحياة طبيعة

يوانررات والغرررف فرازررات البيررت واإلهرري الرردهليز المنوسررر والفنررا  الررداخلي الررفي تلتررف حولرره جميررع 
والسالل  والخدمات  ويعتمد التوزيع على التوجيه الداخلي لتحقيق مبدأ الخصوصية واالهتما  األوبر 

 اخلية للبيت دو  الخارجية في الواجهات الد
 

البلردة القديمرة فري مر  المبراني الخاصة التي تحتوي زخرارف دو  زيرهرا  األثريةتميزت المباني و     
قيمرة جماليرة ومعماريرة عاليرة علرى المبنرى   إارفا   حيو سراهمت الزخرارف بشروذ واار  فري بغزة

فري عر  المالرك ومردى اهتمامره  المردلوذ االجتمراعي واالقتصرادي الرفي تعوسره الزخرارف إلى إاافة
العديررد مرر   فرريالخاصررة  األثريررةوتروررزت الزخررارف فرري المبرراني   نررى الخررا  بررهإبررراز وتجميررذ المب

 الخارجية للمبنى:في الوجهات  أو الداخذ سوا  وانت في األماو 
 
 

  : زخارف ال اخكةاالأيل: 
نرى  بهردف ترزي  البيئرة الداخليرة فري عردة أمراو  داخرذ المبالزخارف في المباني الخاصة  تتواجد    

 التالي:  وتنوعت الزخارف الداخلية للمباني الخاصة وللمبنى
مرر  إمررا وتوررو   تعلررو أعترراب الشرربابيك واألبررواب فرري الواجهررات الداخليررة للمبنررى حجريررةزخررارف  -

فات زخرررارف منهرررا المميرررزة  ف األشرررواذالعديرررد مررر     وأخرررفتالحجرررر الرملررري أو الجيرررري أو الرخرررامي
  (27:4)أنظر شوذ - في بيت فريد الشوا بحي الشجاعية وحدات النباتية وماال

 

 

 

 
 الشيا بحي الشجاعةا ألارف يباتةا ميحيتا فيق أعتاب شبابةك يأبياب بةت زخ: (27:4)شةل

 الباحثةالمص ر: 
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منهرررا و   زيترررو بحررري ال مسرررعودومرررا هرررو فررري بيرررت فات الوحررردات الهندسرررية  أخررررى زخرررارفومنهرررا    
أنظررر شرروذ  – بحرري الزيتررو  ومررا فرري بيررت سيسررال  ارف ترردمج برري  الوحرردات الهندسررية والنباتيررةزخرر

 أسررلوبفرري   التنزيررذباسررتخدا  النحررت أو التشررقف أو  منهرراوررفلك تنوعررت طرررق التشررويذ   (28:4)
  في صنعها متناهيةالدقة الو  بداعاإلمتز  ومتناسق يجسد 

 
 

 
 
 
 
 
 

منحوتة في على  ةزخرفة هندسي
مسعود  آذ شبابيك بيت أعتاب

 بحي الزيتو 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

زخارف هندسية ونباتية منحوتة في 
 بيت سيسال  بحي الزيتو 

 

 
 

 
 يماذج من الزخارف ال اخكةا في البك   الق ةما بغز  (:28:4شةل)

 الباحثة المص ر:
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وتأخف شروذ حررف نحت  بطريقة الوع م  الزخارف التي تنقش على الحجر وهي ن زخارف ميما  -
وتحريط جردار  بإطرار  اإليروا عقرد  عادة الميما  تعلو في البلدة القديمة بغزةو  المي  م  اللغة العربية 

زخرارف مسررننة عر   عبرارة زر براال طرراراإل يورو  وأحيانرا بيرت العلمرري بحري الردرج فري  ومرا هرو برارز
  (29:4)شوذ نظرأ – في حي الزيتو  آذ سيسال بيت وما هو في 

 

 

 

 
طار مسن  في إيوا   زخرفة الميما  في إيوا  بيت العلمي بحي الدرج  سيسال  بحي الزيتو  تبيزخرفة الميما  واا

 : يماذج زخرفا المةماء في البك   الق ةما بغز (29:4)شةل
 الباحثة المص ر:

والترري لمتميرزة واألقبيرة المتقاطعرة مر  الرداخذ  حيرو توونرت التشرويالت الزخرفيرة ازخرارف القبراب  -
 األزلرب فريمر  الرداخذ   المتقاطعرة ةواألقبيالتي تغطي سط  القباب  ةالقصار  ةيت  نقشها على طبق

ومررررا هررررو فرررري بيررررت السررررقا بحرررري  المروحيررررة ةاألقبيرررروررررز األقبيررررة المتقاطعررررة وخاصررررة امر  تتواجررررد فرررري
يرة التري ترربط السط  الداخلي للقباب النصرف ورويرة وعلرى المثلثرات الورو  ةوعلى مساح  الشجاعية

   (30:4)شوذ نظرأ –درجفي حي ال العلميوما في بيت  القبة بجدرا  الغرف
 

 

 

 

زخارف على السط  الداخلي لقبو متقاطع مروحي 
 في بيت السقا بحي الشجاعية

 زخارف على السط  الداخلي لقبة بيت العلمي بحي الدرج

  اخل البك   الق ةما بغز : يماذج لزخارف القباب ياثقبةا المتقاطاا (30:4)شةل
 الباحثة المص ر:
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 طررفعنرد مقرنصات فو مروزي  ومنها ولو  بقلة   ت المباني الخاصةالمقرنصات والتي تواجد - 
علرررى  واألبررروابفتحرررات الشررربابيك عقرررود  وأعلرررىفررري بيرررت العشررري فررري حررري الررردرج  ومرررا  اإليررروا عقرررد 

  (31:4)نظر شوذأ –لزيتو البورنو في حي اآذ وما في بيت الواجهات الداخلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملونررة بنظررا  )األبلررق( لتررزي  عقررود اإليوانررات وعقررود بعررض فتحررات الشرربابيك واألبررواب ال كالمرردامي -
الرخررا  وترتيبهررا علررى شرروذ العقررود بررألوا  مرر  قطررع  سررتخدا االداخليررة فرري المبرراني الخاصررة  وفلررك ب

ما متبادلة بمهارة ودقة عالية جدا   الحجر الجيري  أو األبيضتوو  م  الرخا  السماقي والرخا   أ  واا
بيررت شررحيبر ومررا فرري  والحجررر الجيررري األبرريضمرر  الرخررا   أوومررا فرري بيررت سيسررال  بحرري الزيتررو   

  (32:4)نظر شوذأ – بحي الزيتو 
 

 

 

 

 
سيسال  آذ في بيت الرخا  السماقي واألبيض الملونة  الداميك

 بحي الزيتو 
 شحيبر بحي الزيتو  آذ الملونة في بيت المداميك

 : يماذج لكم امةك المكييا  اخل البك   الق ةما(32:4)شةل
 الباحثة المص ر:

 

 
 البيريي بحي الزةتينآل مقريصات عكى الياجها ال اخكةا لبةت  (:31:4شةل)

 الباحثة المص ر:
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لررب زخررارف ترر  جلبهررا مرر  زخررارف علررى الوجهررات الداخليررة بطريقررة عشرروائية والترري هرري فرري األز -
اافتها على الواجهات دو  ترتيب مدروس لها علرى الواجهرة  (33:4)نظرر شروذأ - مباني مندثرة واا

  الزيتو   جهات الداخلية في بيت جهشا  بحياالموجودة على الو  الموزعه عشوائيا   الزخارف يوا 

  : الزخارف الخارجةارايةا: 
فرري الررداخذ حيررو وررا  اهتمررا   الحرراذ لرر  تحظررى المبرراني الخاصررة مرر  الخررارج بالزخررارف ومررا هررو   
وبرر مر  االهتمرا  بالخرارج  ممرا يردذ علرى عرد  التبراهي والتفراخر مالك في البيئرة الداخليرة للمبنرى أال

الترري وررا  هنرراك اهتمررا  فرري بعررض المبرراني الخاصررة  وجرردت  ولورر  األخررريي ى بالشروذ الخررارجي لررد
ظهرررارالوقررروف عنررردها  إلرررىواسرررتخدا  الزخرررارف فررري تزيينهرررا بشررروذ يررردعو  هامرررداخل الزخرررارف التررري  واا

بيرت قنيطررة فرري حرري الشررجاعية الترري اسررتخد  فيرره اسرتخدمت فرري تزيينهررا  ومررا هررو الحرراذ فرري مرردخذ 
أعلى المدخذ والزخرارف  د المخموسقعلتزي  ال األبيض والحجر الجيري المداميك الملونة م  الرخا 

   (34:4)أنظر شوذ –ورائعة  ةمتقن ةبطريق النباتية والهندسية بطريقة متناسقة ومتزنةاألخرى 

  
 م خل بةت قيةطا في حي الشجاعةا: زخارف (34:4)شةل

 الباحثة المص ر:

 

 
 ت جهشان بحي الزةتين(: زخارف ميزعا عشيائةا  عكى الياجهات ال اخكةا في بة33:4شةل)

 الباحثة المص ر:
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استخدمت فيه زخارف نباتية وهندسرية تعلرو  خربيت ااهر في حي الشجاعية ونموفج آومدخذ    
أنظررر شرروذ – برراب المرردخذ إاررافة إلررى اسررتخدا  الرخررا  الملررو  فرري العقررد الموتررور الررفي يعلررو البرراب

(35:4)  
 

 

 

 

 
 زخارف م خل بةت ضاهر بحي الشجاعةا: (35:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

 :غز اثررةا الااما في البك   الق ةما ب ييزخارف المبا :4:4
  واستخدمت واألسواق والمقابر تميزت بعض المباني األثرية العامة بالفخامة والجوامع والقصور    

زخررارف الجوامررع علررى هنررا الترويررز وسرريت    العديررد مرر  الزخررارف المختلفررة الترري زادتهررا تمي ررزا  جمرراال  
مسرجد  فأوذ  اإلسالميةالتي احتوت الزخارف  العامةالمباني   أهتعتبر المساجد   أل وفلك  األثرية

هري  ةأساسري وظيفرة إالعلرى جرفوع النخرذ  ولر  تور  للمسرجد  سرقيفةأنشرأ  الرسروذ ورا   اإلسرال في 
المحرراب مر   أو القبةأو  المئفنةتو    التسبي  بحمد   ول والصالةاجتماع المسلمي  للتقرب م  اهلل 

 فرأقي   تعبيرر عر  الورو  بشروذ مصرغر أنهراالمسجد  ةفه  عمار  أصب و  ول المسجد ةعناصر عمار 
الوررو   هررفاتمثررذ السررما  وأنشررأ المحررراب ليوررو  مرردخال  ودهليررزا  رمزيررا  ليصررذ  قبررةتعلررو   الصررالةبيررت 

 والبيت الحرا   بالوعبةالصغير 
 

 أقمرررار ثالثرررةمررر   ةحجرررب السرررما   وبررردأ الجرررامور النحاسررري ثريرررا مللفررر ةمخترقررر المررردف ت عرررثررر  رف   
 في الفاا  رمزا  لتوطيد ارتباط المسجد بالسما   المعلقةالثريا  أصبحتوهالذ  

 

مر  أي فر  ولور  الفنرا  المسرل   يورو  مجرردا   أ المسجد الفي يمو   وظيفةهف  الرموز تلود  إ    
 رااررا  أز  بالزخررارف والخطرروط مبتعرردا  عرر  تصرروير المواارريع الترري تخررد  ل زنرراحيررزا  مناسرربا  إلوجررد 
   ةمادي ةدنيوي
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المغطرى وصرحنا  وهرو الفنرا   الصالةالمسجد مع المنا   فجعذ بيت ة عمار  مالئمة ارورةومع     
المسرررجد بهرررف  الطريقرررة حترررى اقتصرررر بنرررا    المفتررروح علرررى السرررما  والمحررراط باألروقرررة  واسرررتمر بنرررا

 1المسجد الحديو على بيت الصالة دو  الصح  
 

قررذ بوثيررر ويحترروي أالقبلررة وبعمررق علررى طرروذ جرردار  أفقيررا  سررتطيذ ممتررد م الصررالةوقررد شرروذ بيررت    
  ويررأتي هررفا االمتررداد األفقرري مرر  طبيعررة أدا  الصررالة فرري صررفوف منتظمررة تحررافي بالمنبررر والمحرررا

  2جدار القبلة خلف اإلما   مع أفاليه الصالة في الصف األوذ
 

الخارجيرررة لمبررراني  تزخرررارف الواجهرررا مرررع التطررررق إلرررى ةبغرررز وسرررنتناوذ زخرررارف المسررراجد األثريرررة    
 المسرراجد عرردد أ تجسررد العرردد األوبررر مرر  المبرراني العامررة حيررو  األثريررةأخرررى  وفلررك أل  المسرراجد 

األحيررا  علررى  ةعررز مو مسررجد  76هررو  القديمررة البلرردةفرري  والعثمانيررة المملوويررة الحقبررة إلررىالترري تعررود 
الواجهات الداخلية في ب والمنابر والمدف  و تروزت بشوذ وبير في المحاري المساجدوزخارف  األربعة

 وما سيت  توايحه فيما يلي: والخارجية وفي المداخذ
 

  : زخارف المحارةبأيل: 
  الصرالةفري  اإلما فهو الموا  المخص  لوقوف  الصالةعنصر داخذ بيت  أه هو فالمحراب    

نرره يرمررز ليوررو  مرردخال  أإليرره  وومررا ترر  اإلشررارة  القبلررةفرري منتصررف جرردار  الوعبررةوالررفي يحرردد اتجررا  
 ودهليزا  رمزيا  ليصذ هفا الوو  الصغير بالوعبة 

 

أظهررررت روعرررة الفررر  والتررري   المحاريرربتنوعرررت زخرررارف وفرري الجوامرررع األثريرررة فررري البلرردة القديمرررة    
ومحريط  عقردذ لتشرو   المرداميك الملونرة الرخاميرةامعظمهرا  ةتوسريقد استخد  فري ف  والتشويذ الزخرفي

شربيك ومرا فري محرراب جرامع السريد طريقرة التفي بعض المحاريرب اسرتخدمت فري القروس و ب  المحرا
ومرا هرو فري  عقدال تحمذ على جانبيه ةرقيق رخامية بأعمدةالمحراب  زودض الجوامع عبهاش   وفي 

 وجررامع علررى برر  مررروا  فرري حرري التفرراحجررامع المحومررة البردبويررة فرري الشررجاعية جررامع برر  عثمررا  و 
– وجرردار المحررراب الررداخلي طاسررةوتنوعررت التشررويالت الزخرفيررة فرري   ي بحرري الرردرجالجررامع العمررر و 
  (36:4)ظر شوذأن
 
 
 
 
 

                                                 
   8991بي    دار الوتب العر "الجمالةا اإلسالمةا في الفن الح ةث"البهنسي  عفيف    1
2 

 م.1986، منشأة المعارف ِّاإلسكندرية، "العمارة والفنون في دوله اإلسالم"عبد الحم د، سعد زغلول،  
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للخصرب والعطرا  الرفي  رمرزا   ةالمحرراب علرى شروذ محرار  ةطاسر ةزخرفوانت وفي بعض الجوامع    
 1 ةباللللل يتمثذ 

 

بررر   عالعمرررري وجرررامجرررامع الومرررا فررري  القبلرررةوقرررد تعرررددت المحاريرررب فررري بعرررض الجوامرررع بحرررائط     
 2تخصي  محراب لوذ مفهب سائد  إلىتعدد المحاريب يرجع  أ عثما   ويرج  

 

 
 

 

 
 زخرفة محراب جامع السيد هاش  بطريقة التشبيك

  
 محراب جامع اب  مروا  بحي التفاح وتظهر زخرفة الطاسة والجدار الداخلي واستخدا  األعمدة الرخامية على جانبيه

 يماذج لزخارف المحارةب  اخل الجيامع اثررةا في البك   الق ةما: ((36:4شةل
 الباحثة المص ر:

 

  : زخارف الميابررايةا: 
تفرررن  فررري تووينهرررا  إبداعيرررةالثابرررت الرررفي يشرررتمذ زخرررارف  األثررراوالمنبرررر فررري الجرررامع هرررو بمثابرررة    

 الوبيرةللجوامع  المميزة مةالعال بمثابة بأنهالمنبر  ةوتتلخ  أهمي مهر الحرفيي  والصناع وتنفيفها أ
الجمعة  ويتوو  المنبر م  جانبي  مثلثي  بينهما سل  ايق لره مردخذ  ةالتي تقا  فيها خطبه وصال

                                                 
   1986  منشأة المعارف باإلسوندرية  الامار  يالفيين في  يله اإلسالمعبد الحميد  سعد ززلوذ   1
  1984ربية   الطبعة األولى    دار النهاة العالتراث الماماري في مصرمصطفى  صال  لمعي   2
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 قبةتعلوها المنبر(  ة)سد المربعةللصعود  وفوق درجته العليا  صغير فو عقد ودرابزي  مسندا   أمامي
 والقبررة  األرضالمرردخذ السررفلي يعنرري عررال   أ يقرراذ  الرمزيررةوفرري المعرراني   أشرروالهاتنوعررت  ةصررغير 

 1تعني السما   العلوية الصغيرة
 

ومعظ  المنابر التي ما زالت موجودة في جوامع البلدة القديمة بغرزة مصرنوعة مر  الرخرا  الصرلب    
ومرا هرو ر ابنرأعلري مردخذ الم الزخرارف نقشرتحيو فها  ر قدر وبير م  روعة زخاوقد بلغت   واملة  

  (37:4)شوذ أنظر شوذ – بحي الدرج السيد هاش  في منبر جامع
 

الرائعرة درج المنبرر فقرد اسرتخدمت الزخرارف النباتيرة  جرانبيوتنوعت الزخارف التي استخدمت فري    
  (38:4)أنظرر شروذ –محومرة البردبويرة منبرر جرامع الدرج  درابرزي  علىمحفورة على حجر الرخا  

  ثما  في حي الشجاعية منبر جامع اب  ع على جانبي نزيذوالزخارف الهندسية بطريقة الت
 

 

 
 

 

 
 

 جايبي  رج ميبر جامع المحمةا البر بةةا في حي الشجاعةاأح  زخارف يباتةا ميحيتا عكى  :(38:4)شةل
 الباحثة المص ر:

 

                                                 
   1986  منشأة المعارف باإلسوندرية  "م"الامار  يالفيين في  يلا اإلسالعبد الحميد  سعد ززلوذ   1

 

 
 

 

 زخرفا م خل ميبر السة  هاشم بحي ال رج :(37:4)شةل
 الباحثة المص ر:
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فقرررد تنوعرررت زخرفتهرررا بررراألقواس واألعمررردة الرخاميرررة  اإلمرررا ي تحتررروي ورسررري سررردة المنبرررر التررر أمرررا   
الجرامع العمرري بحري  منبررومرا فري  متنوعرة بزخرارف نباتيرة مر  الخرارج قبة رخامية مزخرفرةتعلوها و 

  (39:4)أنظر شوذ –الدرج
 

  
 س   الميبر في الجامع الامري يفي جامع السة  هاشم بحي ال رج :(39:4)شةل

 الباحثة ر:المص 

  : المآذنزخارف رالرا: 
 ملحقرررا   معماريرررا   عنصرررريا   األفقيرررةالجرررامع  ةبارتفاعهرررا الرأسررري الرررفي يخرررالف عمرررار  المئفنرررةتعتبرررر     

 والتريزلب الجوامرع األثريرة الموجرودة فري البلردة القديمرة بغرزة إ  أ 1منه  أساسيا   بالجامع وليس جز ا  
ترتب ت ثمانية الشوذمالعة  أجزا  عدةموونة م  مدف  تحتوي  والعثمانية تعود إلى الفترة المملووية

مرر  أجررزا   جررزأي التقررا  وررذ وعنررد منطقررة   رباعيررة الشرروذ سررفلية فرروق بعاررها الرربعض علررى قاعرردة
ومررا هررو محرريط المئفنررة علررى  لتررفسلسررة مرر  الزخررارف المتميررزة ت علررى محيطهررا اسررتخدمتالمئفنررة 

   (40:4)شوذأنظر  – بحي الدرج واا  في مئفنة الجامع العمري
 

 

 

 

 
 أجزا  المئفنة التقا زخارف شريطية عند   مئفنة الجامع العمري بحي الدرج

                                                 
   1986  منشأة المعارف باإلسوندرية  الامار  يالفيين في  يله اإلسالم"عبد الحميد  سعد ززلوذ  " 1
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 زخارف شريطية عند التقا  أجزا  المئفنة

 مئذيا الجامع الامري بحي ال رج اج زخرفيماذ :(40:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

  فرربعض المئفنررة مرر  أجررزا  لوررذ جررز و الثمانيررة وررذ اررلع مرر  األاررالع  سررط  ةت زخرفرروتنوعرر    
فنيررة  بأسرراليب وطرررق ةومزخرفرر تنتهرري بعقررود مختلفررةالترري  ةغررائر الويف اتجررال الزخررارف أخررفت شرروذ

على األاالع الثمانيرة  بالتبادذ  تتوزعداخذ التجاويف  صغيرةال المئفنة فتحات توجد وأحيانا   رائعة 
مئفنررة جررامع المحومررة البردبويررة فرري حرري ومررا فرري   مرراذمزخرفررة بعرردة زخررارف زايررة فرري الدقررة والجو 

  (41:4)شوذأنظر  –الشجاعية
 

\ 

 

 

 

 

 
متماثلة على ال التجاويفتتبادذ 

 أاالع المئفنة

يحتوي على فتحات تجويف زائر 
 مزخرف ينتهي بعقد مخموسمزخرفة و 

تجويف زائر مزخرف وينتهي بعقد 
 المدببة مستقي  مزخرف بالمقرنصات

 : تجايةف غائر  مزخرفا تيهيي باقي  عكى مئذيا جامع المحةما بحي الشجاعةا(41:4)شةل
 الباحثة المص ر:
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أو زررائرة متعررددة األشررواذ علررى أاررالع المئفنررة وأياررا  زخررارف بررارزة وفرري بعررض األحيررا  توجررد    
  (42:4)شوذأنظر  –تتوزع بالتبادذ على األاالع 

 

هرو فري ومرا  وعنصر إنشرائي التي توو  محمولة على مساند حجرية األفا وتعلو المئفنة شرفة     
يحريط   و مئفنة جامع السريد هاشر  والجرامع العمرري بحري الردرجو مع اب  مروا  بحي التفاح مئفنة جا
رائررررع  بأسررررلوبوقررررد اسررررتخدمت المقرنصررررات مرررر  الحديررررد المشرررروذ  مرررر  الحجررررر أو درابررررزي   بالشرررررفة

  (43:4)نظر شوذأ -جامع المحومة البردبوية بحي الشجاعيةالشرفة في  لتحميذ إنشائيوعنصر 
 

 

 

 

 
حجرية عند شرفة اآلفا  في مئفنة جامع اب  مساند 

 مروا  بحي الدرج
في مئفنة جامع المحومة  األفا المقرنصات عند شرفة 

 بحي الشجاعية
 يماذج لشرفه اآلذان في الجيامع اثررةا في البك   الق ةما :(43:4)شةل

 الباحثة المص ر:
 

  
أشواذ دائرية مسننة زائرة على مئفنة جامع المحومة بحي  زخرف دائرية بارز  على مئفنة الجامع العمري بحي الدرج

 الشجاعية

 ضالع المئذيا: يماذج لكزخارف التي تتبا ل عكى أ(42:4)شةل
 الباحثة المص ر:
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  : زخارف الم اخلراباا: 
الوبيررررر  فقررررد االهتمرررا  ببمدينرررة زررررزة فرررري البلررردة القديمررررة  األثريرررةحظيرررت مررررداخذ المبررراني العامررررة    

هرررا المظهرررر الجمرررالي بشررروذ وااررر   ففررري معظررر  مرررداخذ المبررراني العامرررة تاسرررتخدمت زخرررارف منح
 إلرررى إارررافةوبيرررر علررى واجهرررة المررردخذ المخمررروس العقرررد الفررري تشررويذ  المرررداميك الملونرررةاسررتخدمت 

مسرتوي عقرد  أووعقرد مبترور   العقرد المخمروس جرانبي علرى أو أسفذقد توو  زخارف منحوتة مميزة 
  والميمررا  علررى العقررد المخمرروس أخرررى ةزخرفيررعناصررر  إاررافة  أو مباشرررة البرراب أعلررىمرر  الرخررا  

  (44:4)أنظر شوذ -بحي الدرج مدخذ جامع السيد هاش في هو وما 

  
في المدخذ وعقد مبتور أعلى الباب  ميما  لاتعلو  و الملونة السماقي واألبيض وزخارف عذ جانبي العقد  مداميكال

 الجنوبي لجامع السيد هاش  بحي الدرج
 يماذج لزخارف م اخل المبايي الااما اثررةا في البك   الق ةما :(44:4)شةل

 الباحثة المص ر:
محفرررورة علرررى  فات الوحررردات الخطيرررة التررري توثرررق تررراري  المبنرررى الوتابيرررة األشررررطةورررفلك اسرررتخدمت 

مرردخذ جررامع  وفرري فرري مررداخذ الجررامع العمررري فرري حرري الرردرجهررو ومررا   وق عتررب البررابالرخررا  فرر
    (45:4)نظر شوذأ – بحي الشجاعية الظفردمري

 

 

 
 م خل جامع الظفر مري في حي الشجاعةا في البك   الق ةما :(45:4)شةل

 الباحثة المص ر:
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بحرررري الرررردرج وررررفلك  ذ رارررروا آفرررري قصررررر  األوذواسررررتخدمت المقرنصررررات فرررري مرررردخذ الطررررابق    

انظرر شروذ  –الظاهر بيبررس إلىالفي يرمز  األسداستخدمت مجموعة م  الزخارف الهندسية ورنك 
(46:4)  

 

 

 

 
 م خل الطابق اثيل في قصر الباشا بحي ال رج :(46:4)شةل

 الباحثة المص ر:

  : زخارف الياجهات الخارجةاخامسا: 
 الزخررارف المتنوعررةالعديررد مر  الرردرج ب بحري آذ رارروا ى قصررر نرزخررت الواجهررات الخارجيررة لمب    

الهندسررية ومنهررا الزخررارف   المنحوتررة علررى الرخررا  وعلررى الحجررر الرملرريالزخررارف  أورعتجسررد الترري 
 أعلررررى تروررررزت جميعهررررا والزخررررارف النباتيررررة والمقرنصررررات األشررررواذالنجميررررة المختلفررررة  األطبرررراقفات 

  (47:4)نظر شوذأ –القصر على واجهات واألبوابفتحات الشبابيك 
 

 

 

 

 
 قصر الباشا زنية بالزخارف المختلفة  في  الواجهات الخارجية الشرقية
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 نموزج زخرفة هندسية على الواجهة الشرقية لقصر الباشا زخارف متعددة تعلو فتحات الواجهة الخارجية لقصر الباشا

 جةا لقصر الباشا في حي ال رج: يماذج زخارف متييعا عكى الياجهات الخار (47:4)شةل
 الباحثة المص ر:

  والترري تتورررو  مررر  عقرررد وررفلك الحررراذ فررري الواجهررة الشررررقية لسررروق القيسرررارية األثررري بحررري الررردرج   
مخمرروس وبيررر نحررت علررى وررذ حجررر مرر  حجارترره زخرفررة نباتيررة مميررزة  إاررافة  إلررى أطبرراق نجميررة 

 –ماك مرر  الحجررارة مرتبررة بطريقررة التشرربيكمنحوتررة علررى الواجهررة أسررفذ العقررد المخمرروس  وررفلك مررد
  (48:4)نظر شوذأ
 

 

 

 

 

 

 
 طبق نجمي هندسي زخارف منحوتة على العقد المخموس الواجهة الشرقية للسوق

 : يماذج زخارف متييعا عكى الياجهات الشرقةا لسيق القةسارةه في حي ال رج(48:4شةل)
 الباحثة المص ر:

وسروق  آذ راروا بالزخارف وما هو الحاذ في قصر الخارجية  هاهاتواجأما الجوامع ل  تحظى     
تواجرردت بعررض الزخررارف الهندسررية والنباتيررة محفررورة علررى الواجهررة الغربيررة  قليررذ حيررو إال  القيسررارية

  ومقرنصرات وبعرض منردثرة أخررىمر  مبراني  منقولرة ووأنهراوالتري تبردو  للجامع العمري بحي الردرج
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 األخرررىالجوامررع  أمررايررة لجررامع ابرر  عثمررا  بحرري الشررجاعية  اجهررة الغربالزخررارف الهندسررية علررى الو 
  (49:4)أنظر شوذ –التي ما زالت قائمة ل  تتواجد على واجهاتها الخارجية زخارف لتجميلها

 الخالصا: 
تناوذ هفا الفصذ دراسة تحليلية مفصلة لعنصرر الزخرارف والرفي يعتبرر أهر  التووينرات الجماليرة     

داخرررذ المبررراني األثريرررة فررري البلررردة القديمرررة بغرررزة  حيرررو تررر  التطررررق إلرررى النشرررأة التاريخيرررة للزخرررارف 
أروع معراني الفنررو  جسرردت الزخرارف األسررالمية التري واسرتخدامها منرف العصررور القديمرة وصرروال  الرى 

حردات األساسرية الموونرة   ورفلك تر  التطررق الرى الو التي اتسمت بخصائ  محددة ت  التطرق إليهاو 
لى األدوات وأنواع األحجار التري صرنعت عليهرا الزخرارف  ورفلك تر  التطررق الرى الطررق للزخارف واا 

راجهررا بشررولها النهررائي  ومرر  ثرر  تمررت دراسررة الزخررارف المختلفررة الترري اتبعررت فرري صررنع الزخررارف إلخ
إلرى زخررارف التري مررا زالرت متواجرردة داخرذ المبرراني األثريرة فرري البلردة القديمررة بغرزة حيررو تر  تصررنيفها 

األثرية العامة وزخارف المباني األثرية الخاصة  وتحديد األماو  التي تتواجد فيهرا الزخرارف  المباني
  وسرريت  فرري الفصررذ التررالي المسررتخدمة فيهررا  ليررذ الوحرردات ومررواد البنرراداخررذ المبرراني إاررافة إلررى تح

 اختيار مبنيي  أحدهما عا  وآخر خا  لتحليذ الزخارف التي تواجدت فيهما ودراستها وتوثيقها 

 

 
 

 

 
يجمةا هي سةا مع يح ات يباتةا عكى الجايبةن في الياجها الغربةا لكجامع  أطباقزخارف ذات : (49:4)شةل

 بحي ال رجالامري 
 الباحثة المص ر:
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 :تمهيد 1:5
مبفترررا  مبممل  يرررة  إبررر مبتررر  ماتمبرررت فائمرررة  ررر  مببلررد  مبوديمرررة ب رررت   تعررر د  مألثايرررةتعتبررا مبمبرررا       

بمدي رة زرت  عبرا مبعصر ا مبتااي يرة  مألصري مبمعمراا   مبعثما ية  ماذج معماايرة تجدرد ا عرة مبفرن 
مبماضرريةو  ذبررا بمررا تنملررص مررن تفاصرري   ع اصررا معماايررة ذمت مبويمررة مبف يررة  مبنضررااية مبعابيررةو 

 براف  مبمردن مبعابيرة مبمني رةو  تمثر  ذبرا بمبا يهرا  مإلدرالميةب ت  بصرب تها  مبوديمة تميتت مببلد  
 بمرا تنملرص مرن ت  ي رات  ا م  شرائه   تصميمها  مإلدالملدفة  ا ح متبعت   مبت  مألثاية مداجدها 

ذ  مل يرة  آ را مب ر   ذ  مل يرة عامرةثرا  أجمابية م تلفةو  ديتم  ال  هذم مبفصر  م تيراا مب ر  
مبتر  ينت يهرا  ر   لت راا ب  ادرم ةتنليليرعمر  دامدرة    وماتمبت فائمة    مببلد  مبوديمة ب ت  ة اص

عل  فيمتها مبمعمااية   مبتأ يد إظهااهاو  ذبا بهد  نبلمب ييياامت ميدم ية مب  و  ذبا من  ال  ت 
ت   م نهرررا مبمالمررر   مبف يرررة  ررر  منا برررة بالدرررتفاد  م هرررا  ررر  تأصررري  عماات رررا مبمعاصرررا  بمدي رررة زررر

 مبجمابية مبمميت .
 

 فررد تررم م تيرراا مب رر  عررام  هرر  جررامع مبررن عثمرران  رر  نرر  مبشررجاعية  مب رر   ررا   هرر  بيررت     
من مجم عرة عائلة ميالد    ن  مبداجو نيث تم م تياا هذين مبمب يين  ظاًم بما ينت يص    م هما ب

فيمتهمرا  إظهراا ين بناجرة إبر يرهرذين مبمب  أن  ندمتهاو  رذبا  أش ابهات  عت  تعدد ا  مميت  ات 
 بة بلنفاظ عليهما.  مبعابية    منا

 

 :جامع بن عثمان 2:5
مببلررد  نررد أهررم  أ بررا مبمدرراجد مألثايررة مبترر  ماتمبررت فائمررة نترر  م ن يعتبررا مدررجد مبررن عثمرران أ    

مبمجررا ا و شرراهد  علرر  أصررابة  عامفررة  مبنديثررة مإلدررم تية مبررا  مب بررينو شررام ة بمنذ هررا مبوديمررة ب ررت 
و تصرر ا مبمدي ررة با عررة ب ائهررا   تلهررا مبعمام يررة مبتااي يررة مبماضررية ترراايم مدي ررة زررت  عبررا مبعصرر ا

 مبمتجا دة.
 

 الموقعواًل: أ: 
يوررع هررذم مبمدررجد مب بيررا  رر  نرر  مبشررجاعية  ي رر  مباشررا  علرر  شرراا  مبدرر   مبتجرراا و  تورردا     

و درررم  بهرررذم مبدرررم  دررربة إبررر  مبشررريم نشرررهاب مبررردين أنمرررد برررن منمرررد برررن 2م 1484مدرررانتص ب نررر  
بمدرانتص  عثمانن أند اجا  مبدين مبذ   ان مدم مًا عل  مبصرال   يرصو  درم  بابمدرجد مب بيرا  ظرامً 

 1مب بيا   يعتبا  ذبا أ با مبمداجد    ن  مبشجاعية.
 
 
 

                                                 
1

 م.8111، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة "عهاالبنايات األثرية واإلسالمية في غزة وقطا"المبيض، سليم عرفات،  
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  :لمحة تاريخيةثانيًا: 
هرر برأما مرن  802   اجب من مبعام مبن م مبممل    بمدي ة زت       تا  ب   مدجد بن عثمان    

 مبمبررااا نأف جررا مب  برر تما ن  رر  بدميررة ن ررم مب اصررا ن اصررا مبرردين  رراجنو   ررال  هررذ  مبفتررا  نرردثت
مب ثيا من مبفتن ضرد نأف جرا مب  بر تما ن  دراد مبترده ا مبفتصراد   ر  مدي رة زرت   ورام مبمتمراد ن 

 عل  أثاها بهدم مبمدجد  ت ايبص.
 

عاد  ب اء 821 بعد أن ت ب  نمبشيم مبدل ان مبملا مبمؤدبن مبن م د ة     هر فام بتعميا مبمدجد  م 
 ما هدم  يص  أضا  ا مفين      اء مبمدجد.

 

    أ م ا مبوران مبثرامن مبهجرا  در ن مدي رة زرت   راظا مبنرامين مبشرايفين نرام مبورد   مب لير     
نمد مبن عثماننو  عم  عل  تعميا مبمدرجد  تجديرد   ب ر  ب فدرص زا رة  بيرا  أمبشيم نشهاب مبدين 

    مبا م  مبشاف  بيويم  يصو  بو  نايصًا عل  إصالنص  عمااتص إب  أن ت   .
 

هر ت ب  مأل فرا   فائمرات زرت  نمب ر م أنمرد بي يباشر ن  رأجاد بلمدرجد مبعديرد  1293     عام    
 من مبتجديدمت مبعظيمةو  وام بفاش مبمدجد  تبلي  مبف اء مبدما  .

 

نرر  مبشررجاعية بعمرر  تجديرردمت مدررتما  بلمدررجد  جد  رر  نترر  ي م ررا هررذم تورر م بج ررة إعمرراا مبمدرر   
  مبمنا ظة عليص  عل  عمااتص.

 

  ًالوصف المعماري: ثالثا:  
مبدررر   شررراا  علررر  مب مجهرررة مبائيدرررية مب ابيرررة مبم لرررة علررر  برررن عثمررران مرررد لين ي جرررد بمدرررجد     

 نرد هرذين مبمرد لين يرتم مبمرا ا عبرا مبرا م  مب ابر   صر بً مرن أ  ع د مبد    إب  مبمدجدو مباشا 
تو نيررث تفرررت  إبرر  صررنن مبمدررجدو  هررر  عبرراا  عررن   ررراء  مدررع تنرري  برررص مألا فررة مررن أابرررع جهررا

و عررردم مبرررا م  مبمتتابيرررة مبم م درررة عوررر دجميعهررا عليرررص مباشرررا  ب مجهرررات م   رررة مرررن مجم عرررة مرررن مب
عورررد هرر  م لررر  ببررابين  شررربيين ي تهررر   رر  م همرررا مررن مألعلررر  ب  نيرررث ي جررد بيرررت مبصرررال  مبشرراف  
 م م  . عودو  يت د  مببابين منامب مبدانة مب ااجية  يعل   م م  

 

  مررن هررذ  مألا فررة مألابعررة مررن ا مفررين مترر متيين منم بررة علرر  أ تررا  مابعررة  يت رر ن  رر  ا م    
مبمتوا عرة مبم  يرة بهرذ   فبيرةمتي ة مب ية مرن مبنجرا تمترد علر   ر   مبرا م  بت راما مرع   ر   مأل

 مألا فة.
 

مررررن ا مفررررينو  ينترررر   علرررر  مبمنررررامب مبمررررتين بابا ررررام  مبت رررراا    يت رررر ن بيررررت مبصررررال  أيضرررراً    
 تنرررة  82ي  ررر  م  ورررة مبمنرررامب  مبم برررا فبرررة دمئايرررة ذمت ع ررر  مضرررلع ينتررر   علررر  مبم تلفرررةو   
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مدت يلة ي ته     م ها بعود دمئا  من مألعل و أما باف   امغ بيت مبصال   هر  م  ر  بمجم عرة 
 .(1:5ش  )أ ظا  – ةمن مبعو د مبمتوا ع

 

ب  مبشما  من بيت مبصال  ت جد زا ة مبم تبرة  هر  تفرت  علر  مبرا م  مبشرماب .   بر  مبج ر ب   م   م 
من مبمدجد ي جد زا تين تفت     م هما عل  مبا م  مبج ر ب و إنردمهما ذمت مدرانة صر يا   هر  

أ ظررررا  –  بررررا  هرررر  م  ررررا  بعوررررد متوررررا عانة أةو أمررررا مأل رررراد  هرررر  ذمت مدررررم  ررررا  بوبررررة دمئايرررر
 .(2:5ش  )

 
 

 

 

 
 

 فقي يوضح فراغات الجامع من الداخلمسقط أ :(2:5)شكل
      ما ت إي من )بتصا ( المصدر:

جرررتء مرررن مب مجهرررة بتصرررب   مبمئذ رررة جرررامعأمرررا  ررر  مبجهرررة مب ابيرررة  يت دررر  مبمرررد لين مبائيدررريين بل   
من مبج  ب زا ة موببة ص يا   مب  جهة مبشرما  زا رة  إب  ج ماهايوع    جية مبائيدية بلجامعمب اا 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 مبا م  مبشماب  بلجامع بيت مبصال  من مبدم  
 من الداخلبن عثمان جامع وأروقة بيت الصالة : (1:5ل)شك

 مببانثةالمصدر: 

 مدخل

 مدخل

 فناء

 بيت الصالة
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 ما  يتبع مبمدجد من مبجهة مب ابية د ا ران يفتنران علر   موببة بها ضاي  مبشيم أنمد بن عثمانو
 .(3:5ش  )أ ظا  –  ا ت فد أ ففت بصاب  هذم مبمدجد شاا  مبد  

 

 

 

 
 لغربي للجامع من الداخل والخارجالرواق ا: (3:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 

 :جامع بن عثمان زخارف 1:2:5
بهرا نيرث  مبتر  تميرتت مرا نمأل مبعديرد مرن ر    ااجرص  دم ر  مبجرامع ب ثا  اا  مبت  مدت دمت    

 مبتابية: مألما نت مجدت مبت اا  دم   مبجامع    
 

  ًزخارف المحاريب: أوال: 
ث ين م هما دم   بيت مبصال     مبا م  مبشاف  من مبجرامع إمناايب  عأابي جد دم   مبجامع     

و  مبامبررع  رر  مبررا م   مبثابررث  ررااج بيررت مبصررال  علرر  مب مجهررة مبدم ليررة مبم لررة علرر  صررنن مبجررامع
 .مبج  ب  مبم   عل  صنن مبجامع

 

 :المحراب الرئيسي في بيت الصالةزخارف  -
يدرررت د عورررد مبمنرررامب   و بررري مألنجرررا مبا رررام مب لجرررامعإ شررراء مبمنرررامب مبائيدررر  بمدرررت دم  ررر     

بموا صرررات ذمت مبما رررتينو ذ  تررراج مورررا      نجرررا بيمبعلررر  عمررر دين ا ررراميين  مبم مررر   علررر 
  مجهررررةو  ت ا رررت مرررن م تصرررفص مجرررد  مبعمررر د   ررر     بيرررة  تأ رررذ شررر   مببررردن  نترررت علررر    

 ومميرررت ايورررة م درررجمة   تتشررراب  مرررع بعضرررها مبررربع  ب   باتيرررةتت ررر ن م   ررر   بت ررراا   مبمنرررامب
 علرر  ابجتء مبعلرر   بل مجهررة بررنرري  علرر  تمررع بعضررها مبرر  ت رراا  تشرربص مبميمرراء تترردم    باإلضررا ة

 عود مبمنامب.
 

 ايوررة مبت تيرر  نيررث تررم  نتهررا علرر  مبا ررام مب ايوررة مبترر  صرر عت  يهررا ت رراا  مبمنررامب هرر        
برردم ل  بلمنررامب مدررت دمت ف ررع مررن  ملررا مبفامزررات مب ررائا  بعجي ررة درر دمء مبلرر نو  علرر  مبجرردما م

 نردمت  م ر ن مرن علر  مبجردما مبردم ل   رذبا ي جرد شراي  ت ا ر  و ت مب  بيرة مببراا  بي مبا ام مأل
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 أبر من إضرا ةب ايورة مبت تير و  ترم مرؤ اًم  أيضراً مبعم دين مبا اميين ص عت  ماتفا  ف   باتية عل  
 .(4:5ش  )أ ظا  – عل  مبت اا  ب ايوة زيا مدا دةذهبية مبل ن تيتية 

 
 

 

 

 
 زخارف المحراب الرئيسي للجامع: (4:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 

نبدررم ما مبررانمن مبررانيم  صررل  ما علرر  مبثلررث  ي جررد شرراي   ترراب  يعلرر  مبمنررامب  تررب ب رر     
 مبصررال   متر  مبت ررا   بررم  أفررام م  رايعمررا مدراجد ما مررن ممررن براا  مبيرر م  إ مررادريد ا منمررد  درلم 

ي   رر م مررن مبمهترردين  مبمنررامب مشررا  م رران مررن مبمدررجد عمررا هررذم  أن أ بئرراما  عدرر   إبي ررش 
بصررنن مبجررامع مبت رراء ب جررص ما تعرراب  مبعبررد  أعالهرراو   ررذبا مبفدرروية  مبوبررة أعررال مبمنررامب  مبوبررة 

ا بعررت  مب بيررا مبنرراج علررم مبرردين درر جا مبمعامرر  ب ررت  معررت  م مألجرر ما تعرراب  مبصرردا  إبرر مبفويررا 
أابعرة  ثالثررين مرن شرها اجررب  ر  در ة  م  رامبعشررا  آ اهرا جعلرص  ر    فرص  نرات   ذبررا  ر  مرد  

 .(5:5ش  )أ ظا  – ن.ة ثمان مائ
 

 

 
 

 : لوحة كتابية تعلو المحراب الرئيسي للجامع(5:5)شكل
 مببانثةالمصدر: 

 :في بيت الصالة لثانويالمحراب ازخارف  -
بدر  مرن مبمنرامب مبمنرامب مبائيدر   مبم براو  هر  أ مبج ر ب بجر ما إبر    مبثرا منرامب مبي جد     

ينرري   مررن مبنجررابرراات  إ ررااعلرر  مب مجهررة مررع مب باتيررة  مبت رراا مبائيدرر  نيررث مدررت دمت بعرر  
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بيضرا ية مرع بعر   شربص بابجتء مبعل   من  مجهة مبمناابو      ادة مبمنامب تم عم  تفاي ات
مبم مررر    مبجررردما  مبمنرررامبعورررد  أمررراب ايورررة مبت تيررر و  أيضررراها مبت ررراا  مب باتيرررة مبتررر  ترررم صررر ع

 .(6:5ش  )أ ظا  –مبدم ل   ه   و  من مبا ام د ن مدت دمم أ  ع اصا ت ا ية  يها
 

 

 
 

 

 
 المحراب الثانوي داخل بيت الصالة في الجامع: (6:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 
 :المحراب الخارجي زخارف -

مبدم ليررة مبم لررة علرر  صررنن   مجهررة مبشررافية ررااج بيررت مبصررال  علرر  مبمبمنررامب نيررث ي جررد     
علر  منري  مبعورد  إ راا فد  نت  وو  يت د  مبمنامب مب مجهة  ه  مب   من مبنجا مبامل مبجامع

مبم مرر   علرر   مجهررة مبمنررامب مررع ت ا ررة  باتيررة ع ررد مفترراح مبعورردو  ررذبا  نتررت بعرر  مب  رر   
م نررر ت علررر  مبجررردما مبررردم ل   أ وررر  إ ررراا آ رررامبمنرررامب مرررع بت ا رررة  ادرررة  مبه ددرررية مإلشرررعاعية

 .(7:5ش  )أ ظا  –بدمية مب ادة  مبعود عل  مدت دبلمنامب 
 

 

 
 

 

 
 المحراب الخارجي والزخارف التي نحتت عليه: (7:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 
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  :زخارف المنبرثانيًا: 
 ام  من مبا رام مبدر ا   فرد تفر ن  ر  تم ص عص باب   مبجامع م با مبجامع دم   بيت مبصال      

مبت رراا  ذمت مب نرردمت مبه ددررية  مب باتيررة  مبع اصررا مبمميررت و  يم ررن تودرريم  بأجمرر صرر عص  تتيي ررص 
 مبتاب :ت اا  مبم با إب  

 

 :مدخل المنبر -
 ن ررراتمرررن ثرررالث ذمت مبما رررتين  هررر  مبموا صرررات بترررتين مرررد   مبم برررا ت ررراا  مدرررت دمت     

علرر  أعمررد   يدررت د مبعتررب  مبموا صررات  عتررب مبمررد   أعلرر مبصررلب مألبرري   منفرر ا  علرر  مبا ررام
مبا اميرررة  مألعمرررد أدرررف   علررر ت ا ررر  بدررري   ترررم نفرررا تشررر ي فرررد    ومابعرررة مبشررر   ة بدررريا اميرررة 
 .(8:5أ ظا ش  ) – ذبا ب ا  جماب  من مب ل مبمابعة 

 

 

 

 
 

 
 المقرنصات لتزيين مدخل المنبر :(8:5)شكل

 ةمببانثالمصدر: 

 :الواجهات الجانبية لدرج المنبرزخارف  -
ذمت  نرردمت ه ددررية مررن مبا ررام مألبرري  مبم بررا ت رراا  مررن مبج رر ب   جا رربمبمدررت دمت علرر      

تت راا  تتشرابا مرع بعضرها  ر  ت ر ين ت ا ر  زايرة  مألضرال  ثما يةذمت  جمية  أ با عباا  عن 
 .(9:5أ ظا ش  ) – مبت متن    مب دجام

  
 زخارف الواجهة الجنوبية الجانبية للمنبر: (9:5شكل)

 مببانثةالمصدر: 
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 ت تيرر  بدفررة عابيررة مبنجررا مبا ررام  مبت رراا  علرر  تررم صرر عها ب ايوررة مبت تيرر  نيررث تررم نفررا  فررد  
ب ايوررة ترم تو يعهرا مدربوًا بتتدرا د معهرا مب رائا   مبملر ن  ر  مبمدرانات  مبا رامف رع مرن مبدريامميا 

 .بتع   مبش   مب هائ  بلت اا  بجما مميت   زاية    مبدفة  م
 

ه ددرية دمئايرة أ راد ت ا رة مباشرا   ذبا ي جد عل  مبجا ب مبج  ب  بلم برا  أدرف  درد  مبم برا    
ملررا مبفامزررات بعجي ررة ب ررن   ب ايوررة مبت تيرر  نيررث تررم  نتهررا علرر  مبنجررا مبا ررام   صرر عت أيضرراً 
 .(10:5أ ظا ش  ) –إلبامت  د دمء مبل ن

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ة ه ددية ت ا 
 دمئاية

 

 
 

 

 
 زخارف هندسية على الواجهة الجنوبية للمبنر :(10:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 
     

 جميررة  أ بررا ت رراا  ه ددررية ذمت  نرردمت ه ددررية عبرراا  عررن  بلم بررا  علرر  مبجا ررب مبشررماب     
 ميا مبملر نمص  عة ب ايوة مبت تي   ملا مبفامزات بو رع مبدريام أيضاً عشا ضلعو  ه   مث  ذمت 

 .(11:5)أ ظا ش   –
 

 

 
 

 

 
\ 

 المنبرالشمالية  ة: زخارف الواجه(11:5)شكل
 مببانثةالمصدر: 
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 :سدة المنبر -
 رر  مببلررد   مأل رراد مألثايررةتميررتت دررد  مبم بررا بت ا تهررا مبامئعررة  مبفايررد  مررن بررين م ررابا مبج ممررع     

ت تيجران ذم دمئايرة ا اميرة أعمرد  أابرع منم برة علر  م م درةمبوديمة ب ت و نيرث مدرت دمت عور د 
تم ت ا تها من مب ااج بت اا  م ن تة  باتية زايرة  ر  مبجمرا و  تلتور   موا صة تنم  فبة ا امية
 .من د اينبمثلثات  ا ية ص يا  مت ا ة من دم لها بموا صات  أدفلهامبوبة مع مبش   مباباع  

 

 ود تميتت بت اا   باتية امئعة صر عت  م م دةب مجهات مبدد  مبثالث  ذبا ب ن مبعو د م أما    
أ ظا شر    – ب اي  مبت تي  نيث  نت عل  مبا ام  تم ملا مبفامزات مب ائا  بعجي ة د دمء مبل ن

(12:5). 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 المقرنصات في زخرفة المثلثات الكرويةزخارف سده المنبر و : (12:5)شكل
 مببانثةالمصدر: 

  :مئذنةزخارف الثالثًا: 
مضررلعة ثما يرة مبشر    ذبرا علرر  تشر   مئذ رة مبجرامع جرتء مررن مب مجهرة مب ابيرة مبائيدرية  هر      

فاعد  مابعة يعل ها بدن مثمن زاما مبج ممع مبممل  ية مبم ج د     مببلد  مبوديمة ب ت و  تت  ن من 
 جررد  رر ا ييش همررا يد م  وررة مبتواؤ  ع ررمرراتبين  رر   بعضررهما مبرربع  يت رر ن مررن جررتئين  مألضررال 

برررص  تنرررات    آ رررا أصررر ا ف رررامً بررراات مرررن مبنجرررا  تعل همرررا شرررا ة مبمرررؤذن مبتررر  يعل هرررا بررردن مرررثمن 
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 ررر ذ  يعل هرررا صررر ا تعلررر   أبررردن مرررثمن ج م رررب    فرررص  أابرررعمرررن بإلضررراء   مبته يرررة مدرررت يلة  بيرررا  
  .(13:5)أ ظا ش   –مبهال 

 

 
 

 

 
 مئذنة الجامع: (13:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 

 :للمئذنة السفليالمربع زء الج -
مبمرثمن مبرذ  يعلر   عرن  اير   إبر  تورا  مرن مبمابرع و  يتم مإلمبش  مابع  بلمئذ ةمبجتء مبدفل      

تات رت علر   ةذمت عور د م م در زرائا و  بم يتم ت ا ترص در د بتجرا ي  ابعةمأل مألا انمثلثات    
ابعو د إ رراا برراات نرري  بررتينو  يبموا صررات ذمت مبما رر ةموا صررذمت تيجرران   صرر يا  ةنجايرر  أعمررد

 .(14:5)أ ظا ش   –من مبنجا مبجيا  مب   ب ايوة مبتشبيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األولالجزء المثمن  -
عبرراا  عررن تجررا ي   ةيررت ا مبثما يررة  بابتبرراد  تشرر يالت  مألضررال مررن  مدررت دمت علرر  أابعررة    

 هررر   ررر عين    منرررد ةن رررموا صرررات مرررن  مدرررت يلة مبشررر    علررر  ضرررلعها مبعلررر  ة صررر يا  مصرررمت

 

 
 

 

 

 : واجهة الجزء السفلي من المئذنة(14:5)شكل
 مببانثةالمصدر: 
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و  علررر  ذمت مبما رررتين  مبضررلعين مأل ررايين مبموا صررات مبمدببررة موا صررات علرر  ضررلعينم تلفررين 
ينو مبمرردماا فبرر  مأل يررا مررن مبجررتء مبدررفل  ي جررد  وررش م نرر ت علرر  شرر    نرردتين  برراتيتين متوررابلت

 .(15:5)أ ظا ش   – ت اات عل  مأل جص مبثما ية بلجتء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تج ي  مصمت ي ته  بموا صات 
ذمت مبما تين عل  أند مألضال  
 مبثما ية بلجتء مبدفل  من مبمئذ ة

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تج ي  مصمت ي ته  بموا صات 
مدببة عل  أند مألضال  مبثما ية 

 ئذ ةبلجتء مبدفل  من مبم

 

 
 

 

 
 : التجاويف المستطيلة المصمتة على أضالع الجزء السفلي للمئذنة(15:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 

بلجرتء مبدرفل  مررن مبمئذ رة  ورد مدررت دمت مبتجرا ي  مب رائا   ب ررن  مأل رراد مألابعرة مألضرال  أمرا    
 وشرررت عليهرررا  بعوررر د ت تهررر  مبتجرررا ي    وتج يررر  ررر  دم ررر   ةمدرررت يل ي جرررد  تنرررة صررر يا    بيرررة

 – بابتبراد  لعوردببنيث    ضلعين من مألابعة أضال  بص  ف  مبتش ي  مبت ا   تش يالت ت ا ية 
 .(16:5)أ ظا ش  
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تج ي  عل  ضلع مبجتء مبدفل  من 
مبمئذ ة ينت    تنة   بية  ي ته  

 بعود م م   متنا 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تج ي  عل  ضلع مبجتء مبدفل  من 
مبمئذ ة ينت    تنة   بية  ي ته  

 بعود م م   متنا 

 

 
 

 

 
 األضالع األربعة في الجزء السفلي من المئذنة زخارف :(16:5)شكل

 مببانثةالمصدر: 

 :مئذنةلل الجزء العلوي - 
مبثما يرررررة  مألضرررررال مرررررن  أابعرررررة  مدرررررت دمت علررررر    

ة د ن أ  ت اا  عليها  ت ته  بو   تجا ي  مصمت
 .(17:5)أ ظا ش   –م م  

 

 ي جررررد علرررر   رررر   مأل رررراد مألابعررررة مألضررررال  أمررررا    
 تعلر   مبثما يرص  جمرة مبشر    تأ رذ ضلع  تنة صر يا 

 ة جميرررر أ بررررا مبفتنررررة ت رررراا  م ن تررررة ه ددررررية ذمت 
ثما يررررررة  أ بررررررا  جررررررد علرررررر  ضررررررلعين ية نيررررررث م تلفرررررر

 –عشررررا ضررررلع ث رررر إذمت  أ بررررا  م  رررراين مبضررررلعين 
 .(18:5)أ ظا ش  

 

 

 
 

: تجويف مصمت على األضالع (17:5)شكل
 األربعة من الجزء العلوي للمئذنة
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ت اا  ه ددية م   ة من أ با   جمية ذمت ثما ية 
 أضال  عل  أند أضال  مبجتء مبعل   بلمئذ ة

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة من أ با   جمية ذمت إث   ت اا  ه ددية م   
 عشا ضلع عل  أند أضال  مبجتء مبعل   بلمئذ ة
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م   ة من أ با   جمية ذمت إث   ت اا  ه ددية 
 عل  أند أضال  مبجتء مبعل   بلمئذ ةعشا ضلع 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   جمية ذمت ثما ية م   ة من أ بات اا  ه ددية 
 عل  أند أضال  مبجتء مبعل   بلمئذ ةأضال  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  لجزء العلوي للمئذنةالثمانية لضالع األ: زخارف (18:5)شكل
 مببانثة المصدر:
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 :نشرفة المؤذ -

ن دامبرتي  شراي  مرن مبت راا  مبم ن ترة مبمدر  ةو  أدرفلهاعل  مدرا د نجايرة  مألذمنتدت د شا ة     
 .(19:5)أ ظا ش   –مبمش   ذ  مبتش يالت مببدي ة مبشا ة من مبنديد

 
 

 

 
 

 
 

 األذان أعلى مئذنة الجامع ةشرف :(19:5)شكل
 مببانثة المصدر:

  :زخارف المداخلرابعًا: 
ندهما  ه  مبج  ب  تميت عن م  را أن أ إببلجامع مد لين عل  مب مجهة مبائيدية  ي جدنيث     

  يص: مبمميت  بلجامع  ذبا بتش لص  مدت دمم مبت اا  مد   ائيد  
 

 :المدخل الجنوبي "الرئيسي"زخارف  -
برري  مبا اميررة مبمل  ررة مأل مألنجرراادررم  معظررم ب رراء  مررن 20مبمررد   برراات عررن مب مجهررة توايبررًا     

 وردع  أدرفلص مألبل  من مبا ام مبملر نب ظام  بيا م م    مدت دم عود و  مبنجا مبجيا   مبدماف 
باات م ن ت مرن مبنجرا مباملر و  إ اامبت ا يعل  مبباب مباشا و  يني  مبجتء مبعل   من مبمد   

مفتراح مبعورد ت جرد ت ا رة   أدرف مبعورد مبم مر   مباشرا    ر  م تصرفها  أدرف مبميماء  ت ا ة ت جد 
ب نررة  مبميمرراء ير م أدرف دمئايرة م ن ترة  باتيررة علر  شرر   برتالت ملتفررة نر   بعضررها مبربع و  مبرر  

 .(20:5)أ ظا ش   –ايني  بها م اا من مبنج مبثلث ب   تابية  تأدي 
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 المدخل الرئيسي للجامع :(20:5)شكل
 مببانثة المصدر:

 :المدخل الشمالي "الثانوي"زخارف  -
 مألبلرر بدرر  مررن مبمررد   مبائيدرر  نيررث مدررت دم مبعوررد مبم مرر   مبا ررام  ب ظررام أ هرر  مررد       

ت إ اا م ن ت من مبنجا مبامل  يبرا  إب  إضا ة مبدماف   عود مبت ا يعل  مبباب مباشا   مبد ا 
   مبجتء مبعل   من مبمد  و  ي جد عل  نجا مفتاح مبعود مبم م   ت ا رة  باتيرة مميرت  م ن ترة 

 .(21:5)أ ظا ش   –عل  مبا ام
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 للجامع ثانويالمدخل ال :(21:5)شكل
 مببانثة صدر:الم

  :زخارف الواجهات الخارجيةخامسًا: 
ت ر  علر  ة مب مجهات مب ااجيرة بلجرامع تلتصر  بابمبرا   مبمجرا ا  عردم  مب مجهرة مبشرافية مب لفير    

  تعتبررا مب مجهررة مب ابيررة مألماميررة  مبترر ررم هرر  مبنررا   رر  مبع ايررة  مبهتمررام  تأ ررذتفررا  بديدرر   بررم 
 عت مبت اا  مبم ج د  عل  مب مجهة مب ابية مب ااجية  ابتاب :مب مجهة مبائيدية بلجامعو  ت   

 

  :المقرنصات -
 درر  اعررد   مررنمبموا صررات علرر  تم يررة مبمب رر  مبج  بيررة مب ابيررة  هرر  موا صررات  ت جرردنيررث     
و  رذبا ت جرد مبموا صرات علر  مب مجهرة أعلر   تنرات شربا ين أدرف  إب ص تش   مبمثلث فاعد  تأ ذ

 .(21:5)أ ظا ش   –د  اثالث  من  مأل اد من د اين ندمهماإم لين إب  مب ااج 
 

 
 

 

 

 

 
 موا صات مدببة أعل   تنات مب مجهة مبائيدية بلجامع موا صات ذمت ما تين عل  تم ية مب مجهة

 المقرنصات على الواجهة الرئيسية للجامع :(22:5)شكل
 مببانثة المصدر:
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 :المنحوتة الزخارف الهندسية -
تعلرر  علرر  مب مجهررة مبائيدررية  ثما يررة  جميررص أ بررا ت ا ررة ذمت  نرردمت ه ددررية عبرراا  عررن  ت جررد    

إبرر  مبج رر بو  ررذبا ت جررد ت ا ررة دمئايررة  مررد   مبثررا   عتررب  تنررة شررباا مب ا ررة مبموببررة مبمجررا ا  بل
 .(23:5)أ ظا ش   –   مب انية مبشمابية م ن تة عل  أند نجاا  مب مجهة

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 : الزخارف الهندسية على الواجهة الرئيسية للجامع(23:5)شكل

 مببانثة المصدر:

 :التشبيكبطريقة زخارف  -
ت مجرردت ت رراا  مصرر  عة ب ايوررة مبتشرربيا  رر   عتررب  تنررات مبشرربابيا مب ااجيررة مبم لررة علرر      

 .(24:5)أ ظا ش   –مبشاا و  فد مدت دم مبا ام مبدماف   مبنجا مبامل   يها تش يلها
 

 

 
 

 

 
 : زخارف التشبيك على الواجهة الرئيسية للجامع(24:5)شكل

 مببانثة المصدر:
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  :زخارف الواجهات الداخليةسادسًا: 
 لرم  مأل رادمب مجهرات مبرثالث  أمراو مبمت  عرةت ات مب مجهرة مبدم ليرة مبشرافية بلجرامع بابت راا      

 امل  عل  مب مجهة مبج  بية. د د ت ا ة  مند  دمئاية م ن تة عل  نجا عليهاتدت دم مبت اا  
 

 :زخارف الواجهة الداخلية الشرقية -
 هرر   مجهررة بيررت مبصررال   تعتبررا مب مجهررة مبدم ليررة مبائيدررية مبم مجهررة بمررد   مبجررامع مباشررا و     

  مدت دمت مبت اا  مبمت  عة ب ثا  عليها  تاتبت عل  مب مجهة  ابتاب :
 

يعل  مفص   تني  بعود  باإلي م يننجا مبامل  تني   ت اا  مبميماء مبمد  ة مبم ن تة عل     
 .(25:5)أ ظا ش   – عل  مب مجهة مت اد  مميت  متتن ماث  بت مبمنامب مب ااج 

 

 

 

 
 

 : زخارف الميماء المسننة على الواجهة الداخلية الشرقية للجامع((25:5شكل
 مببانثة المصدر:

 مبمفصصرين مبتر  ل  مبنجا مبامل  تنري   بابعوردينع ت اا  ميماء زيا مد  ة م ن تة أيضاً     
 .(26:5)أ ظا ش   – تعل  أب مب بيت مبصال  مبم لة عل  صنن مبجامع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : زخارف ميماء تعلو مداخل بيت الصالة(26:5)شكل

 مببانثة المصدر:
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موا صرات  هر   مبمفص مبعود  أدف مبمنامب مب ااج   أعل  ت جدت اا  مبموا صات  مبت      
مبمتمايرررب مبنجايرررة  أدرررف و  رررذبا مدرررت دمت ت ررراا  مبموا صرررات علررر  مب مجهرررة دررر  امرررن ثرررالث 

 .(27:5)أ ظا ش   – مبمتلصوة باب مجهة
 

 

 
 

 

 
 : زخارف المقرنصات أعلى المحراب الخارجي وأسفل المزاريب(27:5)شكل

 مببانثة المصدر:
    

صر يا  مرن مبنجرا  أعمرد م لرة علر  صرنن مبجرامع شبابيا مبعل ية مبمبمدت دمت عل   تنات     
أعلر  مبفتنرات  رذبا مدرت دم  مبامل  ذمت بدن مابع مت ا  ب     ه ددية مائلرة  تراج مورا  .

نرري  بت رراا  ه ددررية إشررعاعية أشرربص مبموا صررات بصررل  برراات م نرر ت مررن مبنجررا مباملرر و ي عوررد
 .(28:5)أ ظا ش   – منم بة عل  مألعمد  مبنجاية مبدابوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 : زخارف الفتحات العلوية على الواجهة الرئيسية((28:5شكل
 مببانثة المصدر:
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 :بيت عائلة ميالد 3:5
مبشرما  مبشرراف  مرن مبجررامع مبعمرا  مب بيررا  تنديردًم  رر   هايرة مبتفررا  مبرذ  ينررد  إبرر يورع مببيرت     

لة ميالد عائ إب و  تع د مل ية مببيت مبجامع من جهة مبشا     ن  مبداج  د  مببلد  مبوديمة ب ت 
بر ف  مبعائلرة مرع تعردد  اثرة مببيرت  تعر د ند مبعائالت مب تية مبمعا  ة  ما تمبت مبمل يةمبت  تعتبا أ

 بم يعد مببيت يدت دم  بيت د    م ذ د  مت عد   نابيًا تدرت دم بعر   امزرات نت  ي م ا هذمو 
 مأل ررادمبفامزررات  أمررامررن درر   مبتم يررة مبتجرراا و  بنفررظ بعرر  مألد مت  ذبررا بوابررص  م ررتن  مببيررت
  زيا مدت دمة. مهج ا   ه 

 

 الوصف المعماري للبيت -
ن مررن   رراء  مدررع تلترر  ن بررص جميررع  امزررات مببيررتو نيررث  رر   ماضرر  يت رر ن مببيررت مررن  رراب  أ    

  ر  شافية ي جد دهليت مبمد   مبم  دا    مبجهة مبشمابية مبشافية من مبف اء  زا تين    مبجهة مب
أنردهما صر يا   مأل راد  بيرا    مدرعةو زرا تين  تفت  عليص  مإلي منمبجهة مبشمابية من مبف اء ي جد 

  يلن  باببيت نديورة    مبجهة مبج  بية زا تينو و     مبجهة مب ابية من مبف اء ي جد ثالث زا 
و  رذبا ملنر  من مباشرا متصر  براإلي  بممرا  إبيهرا ر  مبجهرة مبشرمابية مب ابيرة  يرتم مب صر    ص يا 

ي من  زا ة  .(28:5)أ ظا ش  -   مببيت    مبجهة مبشمابية مبشافية   اء ص يا  م 

 
 : مسقط أفقي يوضح فراغات بيت ميالد من الداخل(29:5)شكل

 شا ة مب ضا  بلموا بت المصدر:
 
 

 

 فناء

 غرفة

 غرفة

 غرفة

 غرفة

 غرفة

 غرفة

 غرفة

 فناء

 غرفة

 إيوان

 إيوان
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 :بيت ميالد األثري  زخارف 1:3:5
 ما ه  مبنا     مبعديد من مببي ت مب اصة مبت  مرا    بيت ميالد  ت  عت مبت اا  مبم ج د     

مبعديررد مررن مبت رراا  ذمت مب نرردمت مبم تلفررة  ي جررد  رر  مببيررت  تمبررت فائمررة  رر  مببلررد  مبوديمررة ب ررت و 
  مبمص  عة بعد   ا   من مبت اا  مبم ج د  دم   مببيت مبتاب :

 

 للبيت أوال: زخارف الواجهات الداخلية: 
  ابتاب : مبم لة عل  مبف اء مبدم ل  بلبيت بابت اا  مبم تلفة مألابعةمب مجهات مبدم لية  ت ات    

 

 :زخارف الواجهة الداخلية الشمالية -
 مبصرر يا   جميررة مميرت  تعلرر  عترب شررباا مب ا رة أ برا ت ا رة ذمت   نردمت ه ددررية عبراا  عررن     

 مررا تمبررت منتفظررة بمالمنهررا مبت ا يررة  و  هرر  م ن تررة علرر  نجررا املرر بإليرر منمبشررمابية مبمجررا ا  
 .(30:5)أ ظا ش   – ت ييا  يها أ تش هات بش    مض    ام  د ن أ  

 
 

 
 

 

 
 ميالد بيتلعلى الواجهة الشمالية الداخلية  ة: زخرفه ذات وحدات هندسي(30:5)شكل

 مببانثة المصدر:

 أ ام عبرراا  عررن هررة مبشررمابيةو  هرر  علرر  مب مجت ا ررة ذمت  نرردمت  باتيررة تعلرر  مبت ا ررة مبدررابوة     
متررتنو  هرر  م ن تررة علرر  نجررا املرر   تفصرريلها مبت ا يررة مررا تمبررت  بأدررل ب باتيررة م رراا   ماتبررة 
 .(31:5)أ ظا ش   –  مضنة  بنابة جيد 

 
 

 
 

 

 
 ميالد بيتل: زخرفه ذات وحدات نباتية على الواجهة الشمالية الداخلية (31:5)شكل

 مببانثة المصدر:
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عل  مب مجهة مبشمابية مأل ام  ثما ية  ة جميت ا ة ذمت  ندمت ه ددية  ه  عباا  عن  اب      
بلف ررراء مبررردم ل   تعلررر  عترررب مرررد   مبررردهليت مبم  درررا بلبيرررتو  هررر  م ن ترررة علررر  مبنجرررا مباملررر  

 .(32:5)أ ظا ش   – ماتمبت تنا ظ عل  ش لها  جميع مالمنها باب ام 
 

 

 
 

 

 
 ميالد بيتلت وحدات هندسية على الواجهة الشمالية الداخلية : زخرفه ذا(32:5)شكل

 مببانثة المصدر:

علررر   مأل رررام ثما يرررة  ةدمت ه ددرررية عبررراا  عرررن أ برررا   جميرررذمت  نررر ه ددرررية أ رررادت ا رررة     
 أيضرررا هررر   مإليررر من إبيهررراتعلررر  عترررب شرررباا مب ا رررة مبشرررمابية مبتررر  يرررؤد   بإليررر منمب مجهرررة مبدم ليرررة 
 .(33:5)أ ظا ش   – ا مبامل   ما تمبت تنا ظ عل  ش لها  املةً م ن تة عل  مبنج

 
 

 
 

 

 
 ميالد بيتل: زخرفه ذات وحدات هندسية على الواجهة الداخلية إليوان (33:5)شكل

 مببانثة المصدر:
 

 مإليررر منعلررر   مجهرررة  مأل رررام  ثما يرررة  جميرررة أ برررا مت ه ددرررية عبررراا  عرررن ت ا رررة ذمت  نرررد    
 هر  م ن ترة علر  مبنجرا مباملر   ب رن  مإلير من إبيهرامبتر  يرؤد   ةعتب شباا مب ا مبدم لية  تعل  

 م تفرت معظرم مالمر  مبت ا رة  ذبرا  تيجرة ع ممر  مبتعايرة  مبعمرا مبتم ر  مب  ير  بصر ع  تن لتفد 
 .(34:5)أ ظا ش   –هذ  مبت ا ة

 

 
 

 

 
 

 يالدم بيتل : زخرفه ذات وحدات هندسية على الواجهة الداخلية (34:5)شكل
 مببانثة المصدر:
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همابهمرامبدم ليرةو  ب رن فلرة مبهتمرام  مإلير منت ا تين  باتيتين متوابلتين عل   مجهة      دراهمت   م 
 .(35:5)أ ظا ش   –   م فاء بع  مالمنهما مبت ا ية

 
 

 
 

 

 
 ميالد بيتل: زخرفتين من وحدات نباتية على الواجهة الداخلية (35:5)شكل

 ثةمببان المصدر:

مإليرر من مبدم ليررة  رر  مبجررتء ت ا ررة م و بررة  باتيررة علرر  شرر    افررة  بررات م جرر د  علرر   مجهررة     
أ ظررررا  – مررررن مالمنهررررا متن لررررة  جررررتءمبدررررفل  مررررن مب مجهررررةو  هرررر  م ن تررررة علرررر  نجررررا املرررر  

 .(36:5)ش  
 

 

 
 

 

 

 

 ميالد بيتل: زخرفه ذات وحدات نباتية على الواجهة الداخلية إليوان (36:5)شكل)
 مببانثة المصدر:

 

ت اا  مص  عة ب ايوة مبتشبيا ت جد عل  مب مجهة مبشمابية مبم لة علر  مبف راء مبردم ل  تعلر      
مبت ا ة مبه ددية ذمت مأل با  مب جميرةو  فرد مدرت دمت مبنجراا  مبا اميرة مبدر اية  مبنجراا  مبامليرة 

 .(37:5)أ ظا ش   –ب مجهةبعد أن تم فصها  تشبي ها مع بعضها مببع   جتء من مدمميا م
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 ميالد بيتلزخرفه ذات وحدات نباتية على الواجهة الداخلية إليوان : (37:5)شكل

 مببانثة المصدر:

 :زخارف الواجهة الداخلية الشرقية -
ت ا ة ه ددية شاي ية   يلة ذمت  ندمت ه ددية تمتد     عترب شربا   مب ا رة مبم لرة علر      

عورر د مبترر ا و  فررد  نتررت علرر  عررد   أابعررةمبت ا ررة  أدررف بلف رراء مبرردم ل و   نررت  مب مجهررة مبشررافية
 تن رر نجرراا  امليررة  ب ررن م تلرر   رر  صررالبتها ممررا درراهم  رر  تشرر   بعرر  مالمرر  مبت ا ررة  تيجررة 

 .(38:5)أ ظا ش   –بدبب ع مم  مبتعاية عل  ما مبتمن مألضع مبنجا 
   

 
 
 

 
 

 ميالد بيتلية على الواجهة الشرقية الداخلية : زخرفه ذات وحدات هندس(38:5)شكل
 مببانثة المصدر:

    

 ررال   تررا   إزالفررصتررم  إيرر منت ا ررة ه ددررية تعلرر  مفترراح عوررد علرر  مب مجهررة  مبررذ  يبررد  م ررص عوررد    
 ص دمئرا و مائلرة مت متيرة ت ر ن شر   معرين تت در مدرتويمة تم ية ماضيةو  مبت ا ة عباا  عن     

 .(39:5)أ ظا ش   –امل   ماتمبت بش   جيد فد  نتت عل  نجا 
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 ميالد بيتل: زخرفه هندسية تعو عقد اإليوان على الواجهة الشرقية الداخلية (39:5)شكل

 مببانثة المصدر:

 :زخارف الواجهة الداخلية الجنوبية -
  ه ددر  ت ا ة تعل  مبمد   مبج  ب  بلبيت م ن  رة علر  نجرا جيرا   هر  عبراا  عرن تشر ي     

 ب  هررا مررا تمبررت تنررا ظ علرر  معظررم مالمنهررا  بلتن رر وهررذ  مبت ا ررة تعاضررت  أن  بررات  معررًاو  يبررد  
 .(40:5)أ ظا ش   –مبت ا ية

  
 

 ميالد بيتعلى الواجهة الجنوبية الداخلية ل: زخرفه ذات وحدات هندسية ونباتيه (40:5)شكل
 مببانثة المصدر:

مبم لررة علرر  مبف رراء مبرردم ل  ب مجهررة مب ابيررة نجرراا  مرردمميا    م و بررة تررم   ضررعها ضررمنت رراا    
بوايررا   أيضررابمثابررة ف ررع مررن بوايررا ت رراا   م هررا  مبت رراا   م هررا مبه ددررية مبترر  هرر   ت  عررت هررذ 

 .(41:5)أ ظا ش   –تاتيب معين أ ت اا  ميماء تت ت  عل  مب مجهة د ن  د  
 

 
 

 

 
 ميالد بيتخلية لغربية الدا: زخارف منقولة على الواجهة ال(41:5)شكل

 مببانثة المصدر:
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 الخالصة:
بت رراا  مب يررين أنرردهما عررام  م  ررا  ررا   بوررد تررم مفصررلة ت ررا   هررذم مبفصرر  دامدررة تنليلررة    

 بيت بعائلة آ  ميالد بن  مبداج دم   مببلد  مبوديمةو  فد م تياا جامع إبن عثمان بن  مبشجاعية 
عررردد  بيرررا مرررن أل هرررا ينت يررران علررر  بويمتهمرررا مبمعماايرررة مبعابيرررة    ترررم م تيررراا هرررذيين مبمب يرررين  ظرررامً 

مبت ررراا  ذمت مب نررردمت مألدادرررية مبم تلفرررة  مصررر  عة مرررن عرررد  أ ررر م  مرررن مبنجررراا   رررذبا ت  عرررت 
مب رررا  مبمدرررت دمة  ررر  ت فيرررذهاو  ورررد ترررم تنليررر  مبت ررراا  مبم جررر د   ررر  مبمب يرررين مرررن نيرررث تنديرررد 

هم بشررر    بيرررا  ررر  إظهررراا تلرررا مبت ررراا   فميتهرررا مبمعماايرررة أما  هرررا  أ  معهرررا بابتفصررري و ممرررا درررا
 مبجمابيررة مبترر  أضررفتها علرر  مبمب يررين دررعيًا مبرر   ضررع مبت صرريات مألمثرر  مبوابلررة بلت فيررذ  رر  درربي  

 مبنفاظ عليها  عل  فيمتها مبتااي ية.
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 :النتائج 6:6
 

 :وهي لدينا ظهرت النتائج من مجموعة نستخلص أن نستطيع سبق مما
في المباني األثرية المملوكية والعثمانية في البلدة   زخارفال بين ما الكبير التشابه يالحظ .1

 ذلك ولوحظ معنى بال أو عشوائية لم تكن المستخدمة الزخارف أن على دليل وذلك ،القديمة بغزة

التكوينات  نفس على احتوت حيث ،الوجهات الداخلية للمباني الخاصة في خاص بشكل
إضافة إلى التشابه الكبير في مداخل  ،خرالزخرفية تقريبًا مع اختالف بسيط بين كل مبنى وآ

 .القديمة البلدة في البيوت

 

 ،واجهاتهزا الداخليزة وعلزى المزداخل فزي الموجزود الزخرفزي بزالزخم تميززت بعزا المبزاني الخاصزة .2
 .هذه المباني لمالك المادي والثراء بالغنى كبير بشكل مرتبًطا كان وذلك

 

المباني األثرية المملوكية والعثمانية فزي البلزدة القديمزة بغززة، هزو زخارف  في المستخدم النمط إن .3
نمززززط خززززاص بغزززززة وفززززي نفززززس الوسززززت يحمززززل السززززمات الرئيسززززية وخصززززائص وسواعززززد الزخززززارف 

 اإلسالمية المنتشرة في بالد الشام ككل. 
  

 العزام الزنمط عزن المبزاني األثريزة المملوكيزة والعثمانيزة فزي البلزدة القديمزة بغززة زخزارف تخزر  لزم .4

 الهندسية للوحدات واستخدامها بالتجريد تميزها حيث من عام بشكل اإلسالمية العمارة في السائد

 كانت المباني التي تمت دراستها وفي المسلم، اإلنسان لدى مألوفة كانت التي والكتابية النباتية و

 اإلسزالمية الزخزارف كافزة فزي اسزتخدمت التزي نفسزها هزي للزخزارف المكونزة األساسزية الوحزدة

 .اإلسالمية المدن مختلف في ظهرت التي المعقدة

 

 كبيزر حد إلى تمثل كانت المباني األثرية المملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة زخارف إن .5

 من طياتها بين الزخارف هذه حملته ما خالل من وذلك اإلسالمي للفكر واضح انعكاس ما انوع

 الرمزوز أو اإلسزالمية، الكتابزات خزالل مزن مبطنزة، أو صزريحة أكانزت سزواء ورمزوز دالالت

 .اإلسالمية

 
 للوضزع انعكزاس آخزر إلزى مزن مبنزى كميتهزا واخزتالف وتميزهزا وغناهزا وكثرتهزا الزخزارف هزذه .6

 سكنت فيها. التي للعائلة واالجتماعي االستصادي
 

 بنزائين مزن الحزرفيين نفزس اسزتخدام علزى دلزيالً  تكون أن الممكن من مبانيال زخارف في التشابه .7

 .الحجر نقاشينو  ومعماريين
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نما ،عشوائي بشكل مبانيال زخارف تأت   لم .8  مدلوالت طياتها بين وتحمل مدروس، بشكل جاءت وا 

 تزم اجتماعيزة وسزيم وتقاليزد وعزادات واضزحة اجتماعيزة حيزاة تعكزس أنهزا كمزا واضزحة، ورمزوز

 .الزخارف خالل من اآلن حتى عليها المحافظة

 
 المحليزة والتقاليزد العزادات بعزا علزى للحفزاظ كوسزيلة األحيزان بعزا فزي الزخزارف اسزتخدمت .9

وجزود   يالحزظ أن المشزاهد يسزتطيع الزخزارف خزالل فمزن بأكملهزا، لحيزاة انعكزاس كانزت والتزي
بعضن الزخارف على مداخل غزرف دون غيرهزا، وذلزك يعكزس مكانزة مسزتخدم هزذه الغرفزة بيزت 

 أفراد العائلة.

 
لمزنح السزمة العامزة للحيزاة االجتماعيزة للسزكان فزي البلزدة القديمزة  اإلسزالمي الزدين توظيزف .11

ين بغززززة، وذلزززك مزززن خزززالل اسزززتخدام الزخزززارف اإلسزززالمية برموزهزززا وخصائصزززها الدالزززة علزززى الزززد
 اإلسالمي. 
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 :التوصيات 2:6
 

في المباني األثرية التي تعود إلى الحقبزة  زخارفال عن اً موثق اً ملموس اً مرجع السابق البحث شكل    
 المميززة التفاصزيل هزذه إلزى اإلشزارة مزن بزد ال كزان حيثالمملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة، 

 تقزديم إلزى نخلص والتحليلية التوثيقية الدراسة هذه ختام في وبذلك الضياع، إلى طريقها في هي والتي
 :وهي التوصيات من مجموعة

 

 علزى الحفزاظ علزى القائمزة والمؤسسزات الجهزات بهزا تقزوم التزي المبزاني وتوثيزق تزرميم عمليزة إن .6
 تكزون أن يجز  بزل عامزة وتفاصزيل لمخططزات توثيزق عمليزة فقزط ليسزت هزي المعمزاري التزراث
 حيزث الززوال إلزى طريقهزا فزي والتزي المبنزى فزي الموجزودة الصغيرة للتفاصيل توثيق عملية أيًضا

 .الزخارف تلك من العديد تآكل سبق مما يالحظ
 

 بزل المبزاني فزي فقزط ليسزت واسزتخدامها نشزرها بمحاولزة وذلزك الزخزارف هزذه حمايزة علزى العمزل .2
 انتشزارها ليزتم اليدويزة التحزف زخرفزة علزى أو الزدفاتر كأغلفزة أخزرى، أشزياء زخرفزة فزي بتوظيفهزا

 .األصيل الفلسطيني تراثنا من جزًءا أنها على

 

 األصزيل النمزوذ  واعتبارهزا المبزاني األثريزة فزي البلزدة القديمزة بغززة تأهيزل إعزادة علزى العمزل .3

 أجزاء لكون نتيجة شديد إهمال من مبانيال هذه تعانيه لما خصوًصا للموروث الحضاري والثقافي

 .الزمن تقادم مع بازدياد يسوء وضعها بأن وخاصة جزئي بشكل ومدمرة مهجورة منها

 

 أنزه خاصزة فيهزا الموجزودة المعماريزة والزخزارف والتفاصزيل المبزاني األثريزة بأهميزة السكان توعية .4
خفائها باالسمنت بتغطيتها أكانت سواء الزخارف تلك مع السكان تعامل سوء لوحظ  سصد، دون وا 

 .بعضها ضياع إلى أدى مما فوسها إضاءة عناصر تركي  أو
 

 حيث المهمة، هذه في الجامعات طال  إشراك و الدراسة، تطلها لم التي الزخارف توثيق ضرورة .5

 هزذه بزه تزخزر لمزا القديمزة، البلزدة مبزاني فزي الزخزارف توثيزق مهمزة علزى بالعمزل مزنهم جززء يقوم

 .عالية وفنية جمالية سيم من الزخارف

 

 الزدمج فباإلمكزان السابقة، التجار  من االستفادة مع المسلم إبداع نتيجة كان اإلسالمي الفن إن .6

 في لنا المميز والحضاري الفني التراث على الحفاظ مع اإلسالمية والزخرفة الحديث الفن بين ما

 .عام بشكل الفن على الحديثة الفنية المدارس هجمة ظل
. 
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 بزل عمائرنزا فزي فقزط لزيس منهزا االسزتفادة يمكننزا بحيزث واسزعة اإلسزالمية الزخرفزة إمكانيزات إن .7
يجزاد لزدينا، والمنتشزرة المختلفزة الفنزون إثزراء  والفنزون العمزارة بزين المشزترك العمزل مزن نزوع وا 

 كافزة فزي القزومي الطزابع علزى للحفزاظ وغيرهزا، التجريديزة أو التصزويرية سزواء األخزرى المختلفزة

 .الفنية األعمال

 

 منها جزًءا يكون وأن التعليمية المناهج إلى اإلسالمية بالزخارف مختصة مادة إدخال على العمل .8

 .واحد آن في والمحلية اإلسالمية للزخارف الدراسة لتتسع الفلسطينية بالزخارف مختص
 

بغززززة  القيزززام بدراسزززات اسزززتطالعية مكثفزززة لتحديزززد احتياجزززات المبزززاني األثريزززة فزززي البلزززدة القديمزززة .9
للفراغزززات والكتزززل وخصائصزززها بالرسزززومات بعزززد عمزززل الدراسزززات التحليليزززة  العمززل علزززى توثيقهزززاو 

 واستخالص الدروس والنظريات واستخدامها عند وضع الدراسات المستقبلية.البصرية 
 

عزادة عال  .11 مل على حماية الموروث الثقافي المعماري في البلدة القديمة بغزة مزن خزالل التزرميم وا 
 االستخدام.

 

ن تسزززاعد فزززي تسزززجيل هزززذه النمزززاذ  مزززن المبزززاني األثريزززة ها أوضزززع التشزززريعات التزززي مزززن شزززأن  .11
 كمعالم حضارية تحميها من الزوال أو التخري .

 

نشر المعلومات الموثقة حول الموروث الثقافي المعماري عبر الوسائل المختلفة لحفظ مكانتهزا   .12
اهم بزدورها كجززء مزن تزاريع العمزارة فزي الزبالد العربيزة الحضارية لدى الدراسزين والمهتمزين ولتسز

 ككل.
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Abstract 
   Gaza City is one of the oldest historical Arab cities because it witnessed the 
succession of different historical civilizations down the centuries due to its 
important geographical location, which contributed significantly to the creation of 
the architectural components of each era, which reflected the social, political, 
economic and religious life, either through the residential houses, mosques, baths, 
schools, markets and other public buildings. Besides, throughout the centuries, the 
ornaments of Gaza City had many distinctive aesthetic components with high artistic 
and historical values, of which the ornaments are considered to be one of the most 
important and matchless components which represent the charm as well as the high 
accuracy of both design and structure. 

This research provided an analytical study of the aesthetic components in the 
historical buildings in the old city of Gaza dating back to a particular historical era, 
namely the Mamluk and Ottoman era, since it was rich with authentic and 
distinctive architectural elements. Moreover, similar studies dealing with this aspect 
in Gaza City are very limited and inadequate, and that highlights the great 
importance of this study. 

By achieving its goals, the study shed light on the very high artistic and cultural 
aesthetic components of the historical buildings in Gaza City, in particular, the 
ornaments, being one of the most important and charming components which were 
used explicitly in many of the internal and external facades of the historical 
buildings. 

Moreover, the study depended on gathering information from many references, 
resources and documents which dealt with similar and relevant topics followed by a 
field study and visits which were scheduled to some of the historical buildings that 
have distinctive aesthetic components for identifying and spotting their locations as 
well as focusing on the ornamental element via a detailed analytical study where 
these aesthetic units and their techniques and methods of creation were analyzed, in 
addition to analyzing the nature and characteristics of the different materials which 
were used, and thus highlighting the importance and the role of the ornaments inside 
these buildings and presenting the current reality of the aesthetic components, in 
particular, the ornaments. 

Finally, one of the main results of the study is that the ornaments were not used 
randomly or in an meaningless way and that these components used in ornamenting 
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the historical Mamluk and Ottoman buildings in the old city of Gaza constituted a 
special form designed for Gaza, maintaining at the same time the key features, 
characteristics and rules of the Islamic ornaments which reflected the social life, 
customs, traditions and the social values. 
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Chapter One: the general framework of the study 

1:1 Introduction: 

      This study is an important step in shedding the light on the distinctive aesthetic 
components of the historical buildings in the old city of Gaza dating back to the 
Mamluk and Ottoman era which characterized it with unique and picturesque 
architectural features, depicting it in a manner that is similar to the features of the 
neighboring Arab Islamic cities in terms of the using the same architectural elements 
and aesthetic components while maintaining its particular image among all the 
neighboring cities. 

Hence, this study focused on identifying these aesthetic and architectural 
components as well as presenting, clarifying, and classifying them, in addition to 
conducting an analytical study of each form and presenting its importance and 
function within the historical buildings in an attempt to show and display its 
important role in creating the distinctive architectural form that embodies the 
particular image of Gaza City.  

Moreover, this study is divided into four sequent chapters to meet as much as 
possible the descriptive and analytical information for the aesthetic components 
within the historical buildings dating back to the Mamluk and Ottoman era in the old 
city of Gaza. 

The first chapter dealt with the importance and objectives of the study in addition to 
the research problem and the hypotheses as well as the adopted research 
methodology and resources, in addition to presenting the previous studies that dealt 
with similar topics, while the second chapter displayed and analyzed the aesthetic 
components within the Mamluk and Ottoman historical buildings in the old city of 
Gaza, as well as clarifying the aesthetic value of each form. The third chapter 
concentrated on the ornaments, being the focus of the study, where it was studied 
historically while its basic units were analyzed, in addition to presenting and 
analyzing the ornaments that exist in the old city of Gaza. And in the fourth chapter, 
two historical building were chosen, one of them is a public property and the other is 
a private one, then both of them were studied and analyzed regarding the ornaments 
and their relevance and importance within the historical buildings, and eventually 
the results and recommendations were concluded at the end of the study.  
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1:2 The importance of the study: 

   The importance of this study lies in highlighting the architectural and cultural 
heritage dating back to the Mamluk and Ottoman era in Gaza City namely the 
aesthetic and highly valuable architectural features, which are worth addressing, 
documenting, studying, analyzing, and making use of them which will lead to 
contributing significantly to the preservation and protection of these components. In 
addition, the study constitutes a specialized reference for researchers and those 
interested in this field, and at the same time, it provides us with recommendations 
that drive us to preserve and take advantage of these aesthetic components in 
multiple ways. 

1: 3 The study objectives: 

   The deep roots of the old city of Gaza throughout history and its historical 
architectural heritage need great efforts to preserve and protect them and to present 
them in the best way. Thus, this motivates us to work, study and analyze to provide 
recommendations to achieve the following objectives: 

- Contributing to consolidating the old architecture of the Gaza City of the 
Mamluk and Ottoman era, including the architectural aesthetic components 
through studying, analyzing and documenting them. 

- Highlighting the element of ornaments and its artistic and distinctive 
architectural characteristics and their role in enriching the Mamluk and 
Ottoman architecture in Gaza City. 

- Shedding the light on the problems and negligence which negatively affect 
the aesthetic components of the historical buildings. 

- Identifying the reasons that contributed to the existence of a large gap 
between the aesthetic components of the historical buildings in the Mamluk 
and Ottoman era and the modern and contemporary buildings of Gaza City. 

- Contributing to assigning a specialized reference in this field for researchers 
and interested parties. 
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The study also included the historical buildings dating back to the 
Ottoman and Mamluk era in the city of Gaza for the following reasons: 

- Most of the historical buildings that still exist up to now in Gaza City are 
dating back to the Mamluk and Ottoman era and that facilitates the process of 
research and analysis. 

- The buildings dating back to the Mamluk and Ottoman era is very rich with 
elements as well as distinctive aesthetic components. 

- The great similarity between the Mamluk and Ottoman architectural 
components which is sometimes hard to differentiate between both of them. 

1:4 The subject of the study (The research problem): 

   The research problem is represented in documenting the very high aesthetic, 
artistic and cultural values of our architectural heritage, with all its numerous 
aesthetic components which portrayed particular and unique architectural features in 
the old city of Gaza during the Mamluk and Ottoman era. Besides, this topic has not 
been adequately addressed before either in terms of form or function, which made 
many factors contribute to the negligence of these aesthetic components in the 
contemporary buildings in Gaza City. This study also seeks to classify and 
document these aesthetic components and focus on the studying the ornaments as 
well as analyzing them in terms of their composition, materials and the methods 
used in their structure. 

The research problem is specified and it needs a thorough analysis and accurate 
research hypotheses to answer the following question: 

(What are the aesthetic components that characterized the historical 
buildings in the old city of Gaza during the Mamluk and Ottoman 
era, and what are the factors that contributed to their existence?) 

1:5 The study hypotheses: 

To identify the basic hypothesis of the study, we need to subdivide the previous 
question into the following questions: 

- Are there clear aesthetic components in the architecture of Gaza City in the 
Mamluk and Ottoman era? 
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- What are the types of the aesthetic components in the historical buildings 
dating back to the same historical period in Gaza City? 

- Have the aesthetic elements and components in the Mamluk and Ottoman 
architecture given Gaza City special architectural features? 

- Are there any factors that contributed to the formation and the existence of 
these aesthetic components in the Mamluk and Ottoman architecture? 

- What is the role of the ornaments in creating the aesthetic features of Gaza 
City architecture? 

- What are the basic units that make up these aesthetic components? 

- What are the reasons which contributed to the disappearance of these 
components from Gaza City architecture during the subsequent historical 
periods? 

- What are the problems facing the aesthetic components of the historical 
buildings in Gaza City at the moment? 

- What are the recommendations that could contribute to the preservation of 
these aesthetic components in the historical buildings and how to benefit 
from them? 

1:6 The study methodology: 

  The study is based on the scientific method to analyze the aesthetic components 
that had been used in Gaza City during the Mamluk and Ottoman era, as well as 
addressing the factors and reasons that contributed to their formation and existence 
through data gathering and analysis, in addition to conducting field study and visits 
to a number of historical buildings dating back to that era which differ in their 
architectural formation and composition. An accurate analysis was also made for 
each aesthetic form of every single building as well as spotting the reasons that lie 
behind their formation, basic units and their importance. 

This is done through two key fields: 

* The first field: the theoretical study of the problem which can be done through the 
following: 
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     Collection of the theoretical information about the aesthetic components and 
ornaments in particular as well as their different kinds, and their variation from one 
building to another. It’s also essential to initially address the history of Gaza City 
and the architectural alterations of the city during the previous historical periods, in 
addition to gathering information about the rest of the historical buildings dating 
back to the Mamluk and Ottoman era in Gaza City as well as classifying them in 
terms of function, property and how much they are being preserved. 

* The second field: The field study which is based on field visits as follows: 

- Selecting a group of historical buildings that still exist in the old city of Gaza 
which are dating back to the Mamluk and Ottoman era, and which also vary 
in their architectural form. 

- Drawing and documenting examples of these aesthetic components which 
will be considered as the basis for the process of analysis. 

- Analyzing and concluding the reasons that contributed to the existence and 
formation of these aesthetic elements and components in the selected 
buildings. 

- Analyzing the basic and ornamental units as well as the artistic origins of 
these ornaments with a detailed analysis. 

- Documenting the current reality and the problems that face the aesthetic 
components, in particular, the ornaments of the historical buildings. 

- Providing recommendations that achieve the objectives of the study. 
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Chapter two: Introduction to the old city of Gaza 

2:1 Introduction: 

  This chapter tackled the old city of Gaza to highlight its great and important 
historical and cultural value as well as its rich architectural and cultural heritage. 
Thus, a brief history about the city was presented including its importance, location 
and the facts behind its name, in addition to clarifying its evolution and the different 
historical periods it had witnessed and their influence over it. Moreover, an 
explanation was given regarding the neighborhoods that constituted the old city and 
its historical gates that were included in its historical wall, as well as highlighting 
the historical buildings that still exist in the old city, their numbers and different 
classifications that reflect the current reality of the historical buildings in the old city 
of Gaza.  
 

2:2 A brief history about the old city of Gaza: 

The old city of Gaza is one of the largest and most important Palestinian cities over 
the centuries, and it gained its importance from its particular location on the old 
coastal trade route. Moreover, the name of the old city was changed many times due 
to the different succession of different civilizations, thus in the Canaanite era it was 
called (Hazanni), while the ancient Egyptians called it (Ghazato) and (Ghadato), the 
Assyrians called it (Azzati), and eventually the Arabs called it (Gaza of Hashem). 

On the other hand, the location and emergence of Gaza since the pre-historical eras 
raised too much controversy, whether it was established in Tal Al'jool or it was 
situated in its current location, and the opinion which is likely to be true is that Gaza 
first emerged in Tal Al'jool area dating back to third millennium BC. 

2:3 The historical development of the old city of Gaza throughout the      
centuries:              

The old city of Gaza developed through its planning and architecture throughout the 
various historical eras that it had witnessed, and these eras can be identified as 
follows: 

 The Canaanite era (3000 B.C. – 1200 B.C.) 

 The Egyptian Pharos era. 

 The Hyksos era. 
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 The Palestinian Gaza. 

 The Assyrians era (734 B.C. – 603 B.C.) 

 The Babylonian era (603 B.C. – 538 B.C.) 

 The Persian era (538 B.C. – 332 B.C.) 

 The Greek era (332 B.C. – 65 B.C.) 

 The Roman and Byzantine era (65 B.C. – 637 A.D.) 

  Gaza in the early Islamic era (638 A.D. – 1100 A.D.) 

 Gaza and the Crusades era (1100 A.D. – 1250 A.D.) 

 Gaza in the Mamluk era (1250 A.D. – 1517 A.D.) 

 Gaza in the Ottoman era (1517 A.D. – 1916 A.D.) 

 2:4 The borders and gates of Gaza's old city: 

The old city of Gaza had a semi-circular wall with eight gates and that was 
documented in a map drawn in 1887. These eight gates are: 

 The Sea Gate: This gate lies in the south-western part nearby what is known 
as Asqoola. 

 Memas Gate: This one lies to the west of (Attala) and nearby the current site 
of Gaza Municipality. 

 Al- Balakheya Gate: It lies currently nearby A sheikh Khalid Mosque. 

 Asqalan Gate: This gate lies in the northern part and it was named this way 
because it's located facing Asqalan City and it's located nearby Assayed 
Hashim Mosque. 

 Asqalan Gate: It's another gate with the same name and it lies at the foot of 
the ex- Saqeyet Asedra, nearby Salah Addin School  

 Al- Khaleel (Hebron) Gate: It's located in the east part facing Al Khaleel 
(Hebron), and it lies currently nearby Maqam Abu Al A'zm.  

 Al Mintar Gate: This one is located currently nearby Al Kamalya. 
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 Addarom Gate: (Addarom) means south in the old Arabic language, and it 
was also named Deir Arrom Gate because it faces Deir Al Balah area, then it 
was named Addaroob Gate and it was located nearby Ashama' Mosque. 

2:5 The neighborhoods of Gaza's old city: 

   The formation of the current neighborhoods of the old city of Gaza was completed 
in 1525 A.D, with the beginning of the Ottoman rule, where the number of 
population then estimated 5886 people, living in the following four quarters: 

 Adaraj neighborhood. 

 Azaytoon neighborhood. 

 Ashjaeya neighborhood. 

 Atuffah neighborhood. 

2:6 The existing historical Mamluk and Ottoman buildings in 
the old city of Gaza and their classification: 

   The number of the existing historical buildings dating back to the Mamluk and 
Ottoman era within the old city of Gaza up to now is nearly 171 historical buildings, 
divided into the four neighborhoods of the old city nmaely (Azaytoon, Adaraj, 
Ashjaeya, Atuffah), and these buildings can be classified into several classifications 
as follows: 

 Classification in terms of their distribution in the old city neighborhoods. 

 Classification in terms of ownership. 

 Classification in terms of usage. 

 Classification in terms of maintenance and renovation works which were 
made to these buildings. 

2:7 Types of the existing Mamluk and Ottoman historical 
buildings in the old city of Gaza: 

  The historical buildings in the old city of Gaza represent a copious stockroom for 
the architectural ornaments which characterized the Mamluk and Ottoman era and 
which reflect the life of the Palestinian Gazan society. These buildings vary 
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according to their function, and we can note that most of them are private residential 
buildings used for housing, in addition to various other buildings as follows: 

 Residential houses, mosques, markets, baths, zawaia, subat, sabil, churches, 
schools, and palaces. 
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Chapter three: The aesthetic components of the historical 
buildings in the old city of Gaza 

3:1 Introduction: 

   In this chapter, the aesthetic components of the Mamluk and Ottoman historical 
buildings were identified, studied and analyzed, spotting the various reasons that led 
to the existence of their different architectural components. This chapter also aims at 
illustrating the importance of these aesthetic elements and components in identifying 
the particular features of the historical buildings in Gaza. These aesthetic 
components can be identified as follows: 

3:2 Ornaments: 

  Ornaments are one of the most important aesthetic components which have 
characterized the historical buildings, and they are also the focus of this research 
study. They are considered as one of the arts that have contributed with all their 
many different types and components in enriching the buildings with the distinctive 
artistic and aesthetic values. 

3:3 Columns: 

  Columns are a key element in the architecture because of their construction 
functions such as lifting the roofs as well as arches, and sometimes they are used for 
aesthetic purposes within the buildings on walls and windows. 

3:4 Entrances: 

  The outside entrance of the building is the first sight one can see when he gets 
inside the building while it also provides an initial image about the building either 
regarding its use, function or its architectural and aesthetic value. Thus, the 
historical buildings entrances in the old city of Gaza can be divided as follows: 

 Entrances of private historical buildings. 

 Entrances of public historical buildings. 
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3:5 Vents and windows: 

   Vents and windows varied in the historical buildings in Gaza City, and there was a 
clear difference between the external and the internal vents in the facades as follows: 

 External vents and windows. 

 Internal vents and windows. 

3:6 Domes: 

  Domes had been used in many of the historical buildings in the old city of Gaza; 
both in public buildings such as mosques, zawaia, schools, shrines and baths, and in 
private buildings such as the distinctive historical houses. Besides, most of the 
domes were half spherical. 

 Domes of private historical buildings. 

 Domes of public historical building. 

3:7 Intersecting vaults: 

   Vaults were used in roofing and covering the spaces and areas of the historical 
buildings dating back to the Mamluk and Ottoman era in the old city of Gaza. These 
vaults were mostly ordinary intersecting ones while others were fan vaults which 
had an ornament at the centre where the vault's sides meet together. Other vaults 
were overlapping or semi-barrel circular vaults. Moreover, vaults were also used in 
the spacious rectangular rooms where many intersecting vaults were used for 
roofing them. Moreover, the semi-barrel circular vaults were used to cover narrow 
or long areas such as corridors, passageways and small rooms. 

3:8 Arcs: 

 Arcs are one of the well- known elements in the pre-Islamic old architecture, 
particularly the circular arc which was so common in the Roman architecture as well 
as in the historical buildings in Gaza's old city. Arcs were used in different shapes as 
fellows: 

 The single- center circular arc. 

 Mawtor arc. 
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 Makhmos arc.  

 Oghy arc. 

 

3:9 Metal components: 

   Metal works existed in some of the Mamluk and Ottoman historical buildings in 
Gaza' old city. It included the stairs banisters, metal eternal protection frameworks 
for windows and doors and in the external facades as an aesthetic element. 

3:10 Tiling: 

  The existing tiling in the historical buildings in Gaza's old city can be classified as 
follows: 

 Stone tiles. 

 Colored tiles. 

 Mortar-based. 
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Chapter four: Ornaments in the Mamluk and Ottoman 
historical buildings in the old city of Gaza 

4:1 Introduction: 

   Ornaments are one of the most important aesthetic components that appeared in 
various private and public historical buildings, reflecting outstanding aesthetic 
values which eternize the magnificence history and culture of Gaza City. In this 
chapter, these existing ornaments in the historical buildings are highlighted and 
analyzed by identifying the characteristics and rules adopted in their formation, the 
basic ornamental units they emerged from as well as the different methods and 
materials that had been used in their structure, in addition to reflecting their 
historical and technical values. Moreover, this chapter also addresses the ornaments 
of the historical buildings dating back to the Mamluk and Ottoman era in the old city 
of Gaza, and classifies them in terms of their existence in public or private buildings 
as well as on the internal and external facades. 

 

4:2 Definition of ornaments: 

  Ornaments is one of the arts that studies the philosophy of abstraction, ratios and 
proportionality, components, space, mass, color and fonts, which are either 
geometric or natural units (plant - human - animal) being converted into abstract 
components, thus leading the artist's imagination, sense and creativity to put their 
rules and principles. 
 

4:3 The ornaments emergence: 

  Ornaments date back to the pre-historic era, where the old man drew on the walls 
of caves in which he lived, drawing both animals and birds living in his environment 
or those he caught as well as a variety of human drawings. 

Art historians and anthropologists state that ornaments existed 
for many reasons, including: 

 The Neanderthal that these ornaments had a magical power protecting him 
from risks and from his enemies as well as giving him strength and ensuring 
his safety. 
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 He also paid special attention to his tools as well as his hand-made objects for 
which he spent long hours in making, perfection and ornamenting them via 
engraving lines and curves over their surfaces which he admired. 

 Ornaments constituted drainage of his energy and as a means of 
entertainment, recreation and leisure times works. 

 

4:4 The Islamic ornaments: 

   The Islamic art is characterized by a unique style that distinguishes it from other 
arts of other nations, since its all technical aspects share the same designs and 
ornamental components because it was confined in its beginnings on the religious 
aspects, then it started to spread gradually to cover all areas of life within the norms 
and rules imposed by the Islamic religion. 

 

4:4:2 Characteristics of the Islamic ornaments: 

  The Muslim artist granted the Islamic ornaments distinctive characteristics which 
made it a purely Islamic art and these characteristics include: 

 First: Abstraction:        

   It is the first characteristic of the Islamic ornaments in general, which does not 
mean a lack of the technical skills, but it represents the idea of freedom from nature 
imitation which is called abstraction or modification, thus it was said that the nature 
of Islamic art does not represent in its content the experience of the action, but the 
awareness of the timelessness, or that changing things in the Islamic drawing 
resulted in converting art works to the broader infinite and eternal field. 

 Second: Avoiding the empty spaces: 

   The empty spaces is the most important problem facing the artist or designer as he 
starts to fill the spaces with the ornamental units, trying to produce aesthetic and 
harmonized ornamental components that emerge from the realistic appearance and 
converting them into distinctive ornamental product. 
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 Third: movement: 

   Movement is one of the important features in the Islamic ornamentation that drives 
the viewer's eye to move or to stop-and-move. 

 Fourth: Continuity: 

   The Muslim artist managed to achieve continuity in his ornamental production, as 
the Islamic ornaments draw sight to follow the lines in all directions, and if the 
portrait finishes with its confined spatial lines, the viewer can find himself driven to 
follow the scene through his imagination. 

Fifth: Surfacing of ornamentations: 

 The Muslim artist disliked materializing ornaments which made them similar 
to nature like the one we can notice, for example, in the Greek and Roman 
ornaments and inscriptions. Instead, the Muslim artist replaced this with 
ornaments based on the clarity of line and their altered ornaments. 

4:4:3 Rules of the Islamic ornamentation components: 

   Ornamentation can be consistent and harmonized by considering the dimensions 
and specific distances which are distributed and arranged in a balanced way to 
ensure their beauty and splendor. The most important of these rules include: 

 First: Balance: 

   Balance is the equality of the driving forces of blocks, sizes, colors , spaces and 
lines in design and form which ensures that one driving force would not overwhelm 
the other. 
 

 Second: Ramification: 

   Ramification means the divergence of stems and limbs of a plant into smaller 
ones, i.e. trunk into branches, branches into increasingly smaller branches, etc. 
These branches gather in the stem or the source, and in art, when these branches or 
lines gather or meet each other in one point, they are called ramification from one 
point. And when they ramify from one line or area, they are called ramification from 
a line or an area. 
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 Third: Symmetry: 

   Symmetry is one of the key rules which some of the ornamental components 
depend on where one form concomponents fully to the other. Conformity helps in 
achieving the simplest and easiest types of balance. Symmetry often has two types, 
the total and the semi one. 

 Fourth: Replacement: 

  Replacement means replacing and allowing things to switch in terms of their 
places. Replacement mainly implies switching things in their origins, while 
substitution implies replacing one thing with another. 

 Fifth: Repetition: 

   Repetition means using one form time after time to emphasize a specific form, 
item, or word, as repetition triggers one's thought regarding the form or word 
format, and it is also useful to link the shapes with the vision which leads to a sort of 
visual unity in the work's structure. 

4:5 Types of the Islamic ornamentation units: 

   These units consist of three basic units, namely the geometric, plant, and 
calligraphy units as follows: 

 First: the geometric units: 

   Despite the complexity of the geometric ornamental units, they're in fact, simple 
units based on principles and rules, including dividing the space into equal parts and 
then connecting the points together to get different geometric shapes, and this 
indicates the Muslims' concern of the engineering art, both theoretical and 
practically. 

 Second: Plant units: 

 These units consist of several types of plant leaves, relying on the flexibility and the 
smaller ramification, repetition, symmetry and replacement in organizing these units 
regularly to get the ornamental components, as well as making variation by 
changing light, shadow and different density in the ornamentation. In addition, some 
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ornamentation has both plant and geometric units mixed in harmony by abstraction, 
entanglement and intertwine. 

 Third: the calligraphy units: 

   Calligraphy was used as an ornamental unit since it was considered as a means of 
knowledge, then it became a manifestation of beauty bustling with life and magic, 
and it is still developing and getting better, varied and even its methods of single and 
compound letter partial modification is extremely used as a type of ornamentation. 

4:6 Stone ornamentations: 

   Different stones were used in engraving ornaments where sand, limestone, marble 
stones were used in ornamentation, while the marble stone is considered one of the 
finest types stones mainly for its solidity. 

4:7 Methods of ornamentation: 

   Several ways were used in making and producing ornaments in their final form 
which commensurate with the basic design and calligraphy, as well as the nature of 
the material being used. These methods include sculpting, , networking 
downloading, grafting or abstinence. 

4:8 Ornamentation tools: 

   There were no institutes for educating and training artisans, but the workshops 
constituted practical institutes of each craft, and the tools that were used to make the 
ornamental pieces were simply the hammer, chisel and the file as well as the 
construction string which was used as a ruler, measurement tool, plumb as well as a 
compass. 
 

4:9 Ornamentations of the private historical buildings in Gaza's 
old city: 

  Ornaments were used in several places of the private historical buildings, whether 
internally or in facades of these buildings: 

 The internal ornamentation. 



 20 

 The external ornamentation. 

4:10 Ornamentations of the public historical buildings in Gaza's 
old city: 

  Some public historical buildings are characterized by magnificence such as 
mosques, palaces, cemeteries as well as markets, and these public buildings 
ornaments included: 

 Mihrab ( semi- circular niche) ornaments. 

 Pulpit ornaments. 

 Minaret ornaments. 

 Gates ornaments. 

 Facades ornaments. 
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Chapter five: Field Study 

5:1 Introduction: 

   In this study two existing historical buildings were selected, one is private and the 
other is public in the old city of Gaza, where an analytical study and drawings of the 
ornaments of each building was done via field study of each building to highlight 
their technical and architectural value and to benefit from them in consolidating 
Gaza aesthetic and distinctive contemporary architecture. 

Moreover, Ibn Othman Mosques in Ashjaeya neighborhood was selected as a public 
building, while another private building in Adaraj neighborhood which belongs to 
Meelad family. These two buildings were selected because they include a group of 
varied distinctive ornaments with different components and units. Besides, these two 
buildings need demonstration of their great value in order to better preserve them. 

5:2 Ibn Othman Mosque: 

   Ibn Othman Mosque is considered one of the largest and most important existing 
historical mosques in Gaza's old city. This large mosque lies in Ashjaeya 
neighborhood overlooking the commercial market street and it was named after the 
Sheikh " Shihab Addin Ahmed  Mohammad Othman and it was called the great 
mosque because of its large area. 

This mosque has two gates on the main western façade overlooking directly the 
market street. Its courtyard is a spacious area surrounded by corridors from all 
directions. 

5:2:1 Ornaments of Ibn Othman Mosque: 

Ornaments were used frequently inside and outside the mosque as follows: 

 First: the mihrabs ornaments: 

The mosque has four mihrabs with the different ornaments including: 

- The main mihrab ornaments. 

-  The secondary mihrab ornaments. 

-  The external mihrab ornaments. 
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 Second: the pulpit ornaments: 

The pulpit of the mosque was made totally from marble with highly distinctive 
aesthetic ornaments. 

- The entrance of the pulpit. 

- The stairs sides ornaments. 

- The pulpit. 

Third: the minaret ornaments:  

  The minaret constitutes a part of the main western façade with its polygonal 
octagon shap shape which has a square base with two-part trunk and on top lies the 
prayer caller porch. The minaret's ornaments can be divided into the following: 

-  The lower square part. 

- The first octagon part. 

- The upper part. 

- The prayer caller porch. 

Fourth: the gates ornaments: 

   The mosque has two gates on its main façade; one of them lies in the south which 
is considered as the main gate to the mosque with its distinctive ornaments. 

- The southern gate ornament (the main gate). 

- The northern gate (the secondary gate). 

Fifth: The external facades ornaments: 

   The external facades of the mosque are annexed directly to the nearby buildings, 
except for the eastern back façade which didn't get much attention and care as the 
western front façade which is the main façade of the mosque. Besides, ornaments of 
the external western façade varied as follows: 

- The engraved geometric ornaments. 

- The networking ornaments. 
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Sixth: The internal façade ornaments: 

The internal eastern façade had many varied ornaments, and it's the internal direct 
main façade of the mosque. 
 

5:3 Meelad Family house: 

   This house lies to the north-east of the great Omari Mosque, and it belongs to 
Meelad family, a well-known Gazan family. The house property still belongs to the 
same family with numerous inheritors up to now. Moreover, the house is not used 
anymore as a residential house and it was abandoned and deserted many years ago. 

The house has a ground floor with a spacious courtyard. It also has a broken corridor 
that lies to northern east part of the courtyard, and it also has two rooms in the 
eastern part and to the northern part of the courtyard, there is a living hall with two 
rooms facing it. In the western part of the courtyard, there are three rooms, in 
addition to two rooms in the southern part. 

5:3:1 The ornaments of the historical house of the Meelad 
family: 

This house has a numerous variety of different distinctive aesthetic ornaments 
including: 

 First: The ornaments of the house internal facades: 

The four internal facades of the house overlooking the inner courtyard have different 
ornaments as follows: 

- The ornaments of the northern internal façade. 

- The ornaments of the eastern internal façade. 

- The ornaments of the southern internal façade. 
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   Conclusions:  

- Some private buildings characterized by the decorative momentum in the interior 
facades and entrances, and that were significantly associated with its wealthy owners 
of these buildings. 

- The style used in the decoration of Mamluk and Ottoman historic buildings in the 
old city in Gaza is a special style related to Gaza, and at the same time holds the 
main features, characteristics and rules of Islamic decoration widespread in the 
Levant. 

- decorations monuments in Mamluk and Ottoman in the old city in Gaza have the 
same style as the overall pattern prevailing in Islamic architecture in general such 
deprivation , using of engineering, plant, and written units that were familiar to the 
Muslim. The basic unit consisting of decorations in the buildings that were studied 
are the same one used in all complex Islamic decoration that have appeared in 
various Islamic cities. 
- The similarity in buildings decorations could be evidence of hiring the same 
craftsmen from builders, architects and stone sculptor. 

 

Recommendations: 

- The restoration and documentation process of buildings done by institutions to 
preserve the architectural heritage is not only the process of documenting for plans 
and general details, but also must be documenting for the small details in the 
building that will disappear where corrosion many of those decorations was noted. 

- Work on protecting these decorations by trying to publish it and use it not only in 
buildings but utilizing it in the decoration of other things such books cover, 
handmade decoration antiques to be spread as part of our original Palestinian 
heritage. 

- Work on the rehabilitation of historic buildings in the old city in Gaza and 
considering it as original model of civilizational and cultural heritage especially 
these buildings suffer from negligence due to the fact that parts of them abandoned 
and partially destroyed, and its situation getting worse with time. 

- Aware society with the importance of historic buildings and architectural details 
and decorations, especially it was noted mishandling of the population with those 
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decorations whether by covering it with cement that hide inadvertently, or the 
installation lighting elements above it which led to the losing some of them. 

- The importance of documenting the decorations not being include by this study , 
and the involvement of university students in this task, where some of them can 
work on documenting the decorations in old city building, as these decoration full of  
aesthetic values with high technical. 

 




